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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 

kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang 

atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa 

penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala 

sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa 

(Suyatno, 1998).  

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. Jadi dapat didefinisikan bahwa 

kredit adalah adanya sesuatu yang disediakan berupa uang, tagihan, atau yang 
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lain yang dapat dipersamakan dengan itu untuk dijadikan sebagai kesepakatan 

proses pinjam-meminjam dimana pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi 

hutang beserta jumlah bunganya dalam waktu yang sudah disepakati bersama 

oleh pihak yang meminjamkan. 

Dalam transaksi kredit terdapat prestasi, yakni sesuatu yang 

diberikan oleh debitur  dan kontraprestasi yang harus diberikan kembali oleh 

kreditur yang dapat berbentuk, barang terhadap barang, barang terhadap uang, 

barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap 

barang, uang terhadap uang, uang terhadap jasa, atau uang terhadap barang. 

Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, kredit 

dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang 

diberikan sekarang, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa oleh pihak 

pertama, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian dari pihak kedua 

dalam jangka waktu yang telah disepakati. (Suyatno, 1998) 

Terdapat berbagai macam jenis kredit yang ada, seperti kredit 

likwiditas dan kredi non likwiditas, kredit dengan jaminan dan kredit tanpa 

jaminan, kredit penjual dan kredit pembeli, kredit menurut jangka waktu, 

kredit yang didasarkan akan tingkat kelancaran kredit yang bersangkutan, dan 

lain sebagainya. Misalkan dalam kredit penjual dan kredit pembeli, dalam 

hubungan ini penjual memberikan kredit kepada pembeli berupa pembelian 

yang dilaksanakan dengan pembayaran angsuran atau sewa beli. 

(Gandapura, 1992) 
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Dalam segala aktivitas apapun selalu terdapat resiko, begitu pula 

dalam penggunaan jasa kredit pasti terdapat adanya suatu resiko. 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 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. 

(Ali, 2006) 

2.2 Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan suatu proses menilai suatu objek data untuk 

memasukkanya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. 

Pekerjaan utama dalam klasifikasi, yaitu pembangunan model sebagai 

prototipe untuk disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut 

untuk melakukan pengenalan, klasifikasi, atau prediksi pada objek data lain 

agar diketahui di kelas mana objek data tersebut dalam model yang sudah 

disimpannya. Pembangunan model tersebut didasarkan pada data latih yang 

ada, yang selanjutnya akan digunkan untuk mengidentifikasi data baru (data 

uji) sehingga akan diketahui ke dalam kelas manakah data uji tersebut 

terklasifikasi. Dalam pembangunan model selama proses pelatihan tersebut 

diperlukan suatu algoritma pelatihan (learning algorithm). Ada banyak 

algoritma pelatihan yang sudah dikembangkan, seperti Artificial Neural 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN ALGORITMA FUZZY . . . ATHFIN RAFIQI



9 
 

Network, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor, Naive Bayes, dan 

lain-lain. (Prasetyo, 2012) 

2.3 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy adalah suatu cara yang digunakan untuk 

menghubungkan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dengan 

menggunakan metode pengolahan data dalam bentuk informasi yang baik. 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lofti A. Zadeh pada tahun 

1965, seorang profesor di University of California di Barkeley. Dasar logika 

fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat 

keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan 

sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau 

membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy 

tersebut. (Kusumadewi, 2010) 

Dalam himpunan biasa (crisp set) keanggotaan setiap elemen 

himpunan universal dapat dinyatakan dengan anggota atau bukan anggota 

gugus tersebut. Keanggotaan setiap elemen himpunan universal diberikan 

oleh suatu fungsi yang disebut fungsi keanggotaan (membership function). 

Fungsi keanggotaan memberikan nilai 1 untuk menyatakan anggota dan 0 

untuk menyatakan bukan anggota. (Kusumadewi, 2010) 

Himpunan fuzzy merupakan suatu himpunan yang mewakili suatu 

kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy, yang merupakan 

pengembangan dari himpunan. Fungsi keanggotaannya tidak hanya 

memberikan nilai 1 ataupun 0, tetapi nilai yang berada pada selang tertentu,  
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pada selang [0,1], sehingga suatu elemen dapat memiliki derajat keanggotaan 

0, 0.74, atau 1. Nilai yang diberikan oleh fungsi keanggotaan disebut derajat 

keanggotaan (degree of membership). (Kusumadewi, 2010) 

Menurut Naba (2009), ada beberapa alasan mengapa orang 

menggunakan logika fuzzy, antara lain: 

1. Konsep logika fuzzy sangat sederhana sehingga mudah 

dipahami. 

2. Logika fuzzy bersifat fleksibel, dalam arti dapat dibangun dan 

dikembangkan dengan mudah tanpa harus memulainya dari 

‘nol’. 

3. Logika fuzzy dapat diterapkan dalam sistem kontrol tanpa harus 

menghilangkan teknik desain sistem kontrol konvensional yang 

sudah telebih dahulu ada. 

4. Logika fuzzy berdasarkan pada bahasa manusia.  

2.4 K-Nearest Neighbor (K-NN) 

K-Nearest Neighbor merupakan merupakan algoritma yang dalam 

proses klasifikasinya berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak suatu data 

dengan data yang lain. Pada algoritma K-Nearest Neighbor, data berdimensi 

q, jarak dari data tersebut ke data yang lain dapat dihitung. Nilai jarak inilah 

yang digunakan sebagai nilai kedekatan atau kemiripan antara data uji dengan 

data latih. Nilai K pada K-Nearest Neighbor berarti K data terdekat dari data 

uji. Jika K bernilai 1, kelas dari satu data latih sebagai tetangga terdekat 

pertama dari data uji tersebut akan diberikan sebagai kelas untuk data uji. 
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Begitu juga jika nilai K adalah 2, 3, 4, dan sebagainya. Jika dalam K tetangga 

terdekat terdapat dua kelas yang berbeda, akan diambil kelas dengan jumlah 

data terbanyak. (Prasetyo, 2012) 

2.5 Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN) 

Fuzzy K-Nearest Neighbor merupakan pengembangan dari algoritma 

K-Nearest Neighbor yang digabungkan dengan teori fuzzy dalam 

menyampaikan definisi pemberian label kelas pada data uji yang diprediksi. 

Dalam Fuzzy K-Nearest Neighbor dengan adanya konsep fuzzy maka sebuah 

data memiliki nilai keanggotaan pada setiap kelas, yang artinya sebuah data 

bisa dimiliki oleh kelas yang berbeda dengan nilai derajat keanggotaan dalam 

interval [0,1]. Teori himpunan fuzzy menggeneralisasi teori K-Nearest 

Neighbor klasik dengan mendefinisikan nilai keanggotaan sebuah data pada 

masing-masing kelas. (Prasetyo, 2012) 

Seperti halnya algoritma K-Nearest Neighbor, dalam Fuzzy K-

Nearest Neighbor dilakukan pengukuran jarak data uji pada data latih dengan 

menggunakan persamaan:  
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Keterangan: 

𝑑(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) : jarak data uji (𝑥) dengan data latih (𝑦). 

𝑖 = 1, 2, 3 . . . 𝑛, jumlah data uji. 

𝑗 = 1, 2, 3 . . . 𝑚, jumlah data latih. 

𝑁 : dimensi atau jumlah parameter. 
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𝑝 : penentu jarak yang digunakan. Jika 𝑝 = 1 adalah jarak 

Manhattan, 𝑝 = 2 adalah jarak Euclidan, dan jika 𝑝 =

∞ adalah jarak Chebyshev. 

(Li dalam Prasetyo, 2012) 

Selanjutnya dilakukan seleksi terhadap jarak tersebut dengan 

mengambil sesuai dengan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan. 

Banyaknya jumlah tetangga terdekat tersebut yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel K. Pemilihan nilai variabel K akan sangat mempengaruhi 

prediksi kelas suatu data uji. Jika nilai K yang besar bisa mengakibatkan 

distorsi (penyimpangan) data yang besar. Sedangkan jika terlalu kecil bisa 

menyebabkan algoritma terlalu sensitif terhadap noise. Sehingga diperlukan 

pemilihan nilai K yang tepat dalam menjalankan algoritma ini. (Prasetyo, 

2012) 

Terdapatnya konsep fuzzy pada algrotima ini digunakan dalam 

penentuan kelas dari suatu data uji dengan menghitung nilai keanggotaan data 

uji dari masing-masing kelas.  Persamaan yang digunakan: 
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Keterangan: 

𝑢(𝑥𝑖 , 𝑐𝑟) : nilai keanggotaan data uji 𝑥 terhadap kelas 𝑐𝑗. 

𝑖 = 1, 2, 3 . . . 𝑝, jumlah data uji. 

𝑟 = 1, 2, 3 . . . 𝑞, banyaknya kelas. 
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𝐾  : jumlah tetangga terdekat yang digunakan. 

𝑢(𝑥𝑘, 𝑐𝑟) : nilai keanggotaan data tetangga dalam 𝐾 tetangga pada 

kelas 𝑐𝑟, nilainya 1 jika data latih 𝑥𝑘 milik kelas 𝑐𝑟 atau 0 

jika bukan milik kelas 𝑐𝑟. 

𝑑(𝑥𝑖,𝑦𝑘) : jarak data 𝑥𝑖 ke data 𝑦𝑘 dalam 𝐾 tetangga terdekat. 

𝑚  : bobot pangkat, yang besarnya m>1. 

(Li dalam Prasetyo,2012) 

Nilai keanggotaan suatu data pada kelas sangat dipengaruhi oleh 

jarak data itu ke tetangga terdekatnya. Semakin dekat ke tetangganya, 

semakin besar pula nilai keanggotaan data tersebut pada kelas tetangganya, 

begitu juga sebaliknya. Meskipun algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor 

mengggunakan nilai keanggotaan untuk menyatakan keanggotaan data pada 

setiap kelas, untuk memberikan keluaran akhir, algoritma ini harus tetap 

memberikan kelas akhir hasil prediksi. Untuk itu dalam algoritma Fuzzy K-

Nearest Neighbor memilih kelas dengan nilai keanggotaan terbesar pada data 

tersebut. (Prasetyo, 2012) 

2.6 C++ 

Berbicara tentang C++ biasanya tidak lepas dari C, sebagai bahasa 

pendahulunya. Pencipta C adalah Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie 

Sekitar tahun 1972. C adalah bahasa pemrogaman terstruktur, yang membagi 

program dalam bentuk sejumlah blok. Dengan tujuan untuk memudahkan 

pembuatan dan pengembangan program. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN ALGORITMA FUZZY . . . ATHFIN RAFIQI



14 
 

C++ diciptakan satu dekade setelah penciptaan C. Bahasa C++ 

diciptakan oleh Bjarne Stoustrup, Laboratorium Bell, AT&T, pada tahun 

1983. Bahasa ini bersifat kompetibel dengan pendahulunya yaitu C. Pada 

mulanya C++ disebut disebut “a better C”. Nama C++ sendiri diberikan oleh 

Rick Masciti pada musim panas 1983. Adapun tanda ++ berasal dari nama 

operator penaikan bahasa C. 

Keistimewaan yang sangat berarti pada C++ adalah karena bahasa 

ini mendukung pemrogaman berorientasi obyek. Tujuan utama pembuatan 

C++ adalah untuk meningkatkan produktivitas pemrogaman dalam membuat 

aplikasi. 

(Kadir, 1995) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN ALGORITMA FUZZY . . . ATHFIN RAFIQI




