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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia selalu diiringi dengan berbagai kebutuhan. Salah 

satunya adalah kebutuhan menurut intensitas atau kebutuhan menurut tingkat 

kepentingannya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kebutuhan primer, sekunder, 

dan tersier. Kebutuhan primer yakni kebutuhan pokok yang mutlak harus 

dipenuhi pertama kali oleh semua manusia, yaitu pakaian, makanan, dan 

tempat tinggal. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan yang 

melengkapi kebutuhan primer dimana kebutuhan sekunder muncul jika 

kebutuhan primer sudah terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier adalah 

kebutuhan yang sering disebut dengan kebutuhan akan sesuatu yang bersifat 

mewah. Namun jenis kebutuhan di atas bersifat relatif satu orang dan yang 

lainnya, yang artinya setiap orang memiliki pandangan berbeda pada suatu 

barang apakah itu termasuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier bagi 

dirinya. Sebagai contoh sepeda motor dahulu dianggap sebagai barang 

mewah dan termasuk kebutuh tersier. Namun saat ini sepeda motor dapat 

dianggap sebagai kebutuhan primer untuk sebagian orang. Hal ini dapat 

terlihat dari jalan raya penuh dengan sepeda motor. Seiring dengan 

dianggapnya sepeda motor sebagai kebutuhan primer, sehingga setiap orang 

berusaha untuk memenuhi akan kebutuhan sepeda motor tersebut. Akan tetapi 
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masing-masing individu tentu memiliki pendapatan dan pengeluaran yang 

berbeda-beda. Sehingga sebagian orang merasa sulit untuk memenuhi 

kebutuhan akan sepeda motor tersebut. Sebagai solusinya sebagian orang 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan akan sepeda motor tersebut melakukan 

pembelian sepeda motor dengan cara kredit. (Rosyidi, 2005) 

Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak 

(kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima 

kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah 

pihak. (Rivai, 2006) 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

Segala suatu aktivitas apapun selalu terdapat resiko, begitu pula dalam 

penggunaan jasa kredit pasti terdapat adanya suatu resiko. Hal inilah yang 

menjadi bahan pertimbangan penyedia jasa kredit dalam pemberian jasa-jasa 

kredit yang akan diberikan kepada pengguna jasa kredit. Resiko kredit sendiri 

dapat didefinisikan sebagai resiko kerugian yang diderita bank  atau penyedia 

jasa kredit, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo pihak 

pengguna jasa kredit gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak 
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penyedia jasa kredit. Atau dengan kata lain resiko yang disebabkan karena 

pihak pengguna jasa kredit tidak membayarkan sesuai dengan apa yang telah 

disepakati bersama pada waktu yang telah ditentukan. Jika hal tersebut terjadi 

tentu saja akan menjadi kerugian besar bagi pihak penyedia jasa kredit. (Ali, 

2006)  

Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan 

kerugian yang akan didapatkan oleh pihak penyedia jasa kredit, serta untuk 

menghindari munculnya kredit bermasalah pada proses kredit. Maka 

dibuatlah aplikasi yang dapat membantu penyedia jasa kredit dalam 

penentuan resiko kredit oleh peminjam atau pengguna jasa kredit dengan 

menggunakan klasifikasi metode fuzzy k-nearest neighbor.  

Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN) merupakan pengembangan dari 

K-Nearest Neighbor (K-NN) yang digabungkan dengan teori fuzzy (Eko 

Prasetyo, 2012). K-Nearest Neighbor merupakan algoritma yang melakukan 

klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi (jarak) suatu data dengan data yang 

lainnya. K-NN dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data 

training yang paling dekat (mirip) dengan objek pada data baru atau data 

testing. Dalam FK-NN dengan adanya konsep fuzzy maka sebuah data 

memiliki nilai keanggotaan pada setiap kelas dengan memperhatikan nilai 

derajat keanggotaan dalam interval [0,1]. FK-NN merupakan algoritma 

klasifikasi dalam kategorti lazy learning yang menyimpan sebagian atau 

semua data. Hal ini mengakibatkan proses pelatihan pada algortima FK-NN 

sangat cepat. Selain itu dengan adanya konsep derajat keanggotaan pada 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN ALGORITMA FUZZY . . . ATHFIN RAFIQI



4 
 

setiap kelas sehingga akan lebih memberikan kekuatan pada hasil klasifikasi 

yang diperoleh. (Prasetyo, 2012) 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, pada skripsi ini 

dilakukan klasifikasi dalam penentuan resiko kredit kepemilikan kendaraan 

bermotor dengan menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor. Sehingga 

dapat dimanfaatkan baik oleh penyedia jasa kredit dalam menentukan 

pemberian pinjaman kredit kepada pihak pembeli atau pengguna jasa kredit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan klasifikasi metode fuzzy k-nearest neighbor 

dalam penentuan resiko kredit kepemilikan kendaraan bermotor? 

2. Bagaimana merancang aplikasi untuk menentukan resiko kredit 

kepemilikan kendaraan bermotor dengan menggunakan klasifikasi 

metode fuzzy k-nearest neighbor? 

3. Bagaimana menerapkan aplikasi tersebut pada contoh kasus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan metode fuzzy k-nearest neighbor untuk mengklasifiksi resiko 

kredit kepemilikan kendaraan bermotor. 
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2. Merancang aplikasi yang dapat digunakan dalam menentukan resiko 

kredit kepemilikan kendaraan bermotor. 

3. Menerapkan aplikasi tersebut dalam contoh kasus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pemahaman dan wawasan tentang masalah kredit secara 

umum. 

2. Menambah pemahaman dan wawasan tentang klasifikasi metode fuzzy k-

nearest neighbor. 

3. Diharapkan aplikasi yang telah dibuat dapat dijadikan pertimbangan 

penyedia jasa kredit dalam menentukan pemberian jasa kredit kepada 

pembeli melalui resiko kredit yang ada. 

1.5 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah, ada beberapa batasan masalah dalam 

penelitian ini, yakni kasus resiko kredit yang digunakan adalah resiko kredit 

pada kepemilikan sepeda motor dan parameter-parameter yang digunakan 

adalah lama angsuran yang diambil (tenor), uang muka (down payment), jenis 

kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan, 

kepemilikan rumah, lama tinggal di rumah tersebut, daya listrik pada rumah 

yang ditempati, pekerjaan, lama bekerja pada bidang tersebut, dan 

penghasilan perbulan. 
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