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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai penerapan metode Fuzzy K-Nearest 

Neighbor pada proses penentuan resiko kredit kepemilikan kendaraan bermotor 

dengan menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor. 

4.1 Prosedur Fuzzy K-Nearest Neighbor dalam Klasifikasi Resiko Kredit 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

Pada bagian ini akan dibahas proses pengklasifikasian resiko kredit 

kepemilikan kendaraan bermotor dengan menggunakan metode Fuzzy K-

Nearest Neighbor yang ditunjukkan pada Gambar 4.1.  

 

begin 

 inisialisasi kelas dan parameter(); 
 input data latih dan konversi data latih(); 
 input data uji dan konversi data uji(); 
 perhitungan jarak data uji ke data latih(); 
 perhitungan nilai derajat keanggotaan setiap kelas data uji(); 
 keputusan klasifikasi kelas data uji(); 
end 

Gambar 4.1 Prosedur Klasifikasi Fuzzy K-Nearest Neighbor 

 

Presedur klasifikasi Fuzzy K-Nearest Neighbor dimulai dengan tahap 

inisialisasi kelas dan inisialisasi parameter yaitu dengan menetapkan banyak 

kelas dan parameter yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Kemudian 

dilakukan masukan data latih yang akan digunakan. Dalam skripsi ini, masukan 

data latih menggunakan basis data dengan bantuan SQL. Selanjutnya masukan 

data latih tersebut akan dikonversikan kedalam bentuk numerik. Hal ini 
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dikarenakan pada proses klasifikasi dengan menggunakan metode Fuzzy K-

Nearest Neighbor data yang akan diuji akan dilihat setiap jaraknya dengan 

setiap data latih yang ada, sehingga diperlukan konversi kedalam bentuk 

numerik untuk mempermudah penghitungan jarak data uji terhadap setiap data 

latih. Langkah selanjutnya yaitu dengan memasukkan data uji yang nantinya 

juga harus dikonversikan kedalam bentuk numerik. Setelah itu dilakukan 

proses penghitungan jarak data uji terhadap data latih dengan menggunakan 

persamaan  
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adalah data latih. Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa setiap 𝑥 data uji akan 

dihitung jaraknya dengan setiap 𝑦 data latih. Pada metode Fuzzy K-Nearest 

Neighbor terdapat variabel K yang digunakan dalam proses klasifikasi. K yang 

dimaksud adalah banyaknya tetangga terdekat yang akan digunakan untuk 

proses prediksi kelas. Jika K yang digunakan adalah tiga, maka akan dipilih 

tiga jarak terdekat data uji pada setiap data latih. Ketiga data yang nantinya 

akan digunakan untuk menghitung nilai derajat keanggotaan masing-masing 
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. Dimana 𝑥𝑖 adalah data uji dan 𝑐𝑗 adalah kelas prediksi. Kelas yang memiliki 

nilai derajat keanggotaan tebesar akan dijadikan kelas prediksi untuk data uji 

tersebut. 
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4.1.1 Inisialisasi Kelas dan Parameter 

Pada langkah ini dilakukan penetepan jumlah kelas dan 

paramaeter-parameter yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. 

Dimana kelas-kelas yang digunakan tersebut merupakan tujuan proses 

klasifikasi yang dilakukan. 

4.1.2 Input Data Latih dan Konversi Data Latih 

Input data latih merupakan langkah awal dalam proses 

pengklasifikasian dengan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor. Adapun 

data latih yang dimaksud berisi paramater-parameter yang akan 

digunakan dalam proses klasifikasi, yaitu 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.  

Pada proses klasifikasi dengan menggunakan metode Fuzzy K-

Nearest Neighbor data latih yang telah dimasukkan harus dikonversikan 

ke dalam bentuk numerik. Hal ini dikarenakan pada metode Fuzzy K-

Nearest Neighbor proses klasifikasi dilakukan dengan menghitung jarak 

data uji ke setiap data latih yang ada, sehingga dengan mengubah semua 

data ke dalam bentuk numerik akan mempermudah penghitungan jarak 

tersebut. 

4.1.3.1 Konversi Lama Angsuran yang Diambil (Tenor) Data 

Latih 
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Proses konversi pada masing-masing paramater 

digunakan untuk mempermudah pada saat melakukan 

penghitungan jarak. Pada konversi parameter tenor proses 

konversi dilakukan dengan menggunakan fungsi keanggotaan 

pada himpunan fuzzy tenor. (Antok, 2016) 

[Tenor]𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = 𝑓(𝑥) = {

1               ; 𝑥 ≤ 12
24−𝑥

24−12
            ; 12 < 𝑥 < 24

 0                 ; 𝑥 ≥ 24   

  

[Tenor]𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 = 𝑓(𝑥) = {

0              ; 𝑥 ≤ 12 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 24
𝑥−12

24−12
            ; 12 < 𝑥 < 24

 
48−𝑥

48−24
          ; 24 ≤ 𝑥 < 48   

  

[Tenor]𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 𝑓(𝑥) = {

0               ; 𝑥 ≤ 24
𝑥−24

48−24
            ; 36 < 𝑥 < 48

 1                 ; 𝑥 ≥ 48   

  

Yang selanjutnya hasil konversi disimpan pada matriks 

konversi data latih. Proses konversi tenor dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 

begin 

 m = banyak data latih; 
 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(tenorlatih <= 12) 
    tlatihrendah=1; 
    tlatihsedang=0; 
    tlatihtinggi=0; 
    konversilatih[i][0]=tlatihrendah; 
   else if(tenorlatih > 12 && tenorlatih < 24)  
    tlatihrendah=(24-tenorlatih)/(24-12); 
    tlatihsedang=(tenorlatih-12)/(24-12); 
    tlatihtinggi=0; 
    if(tlatihrendah < tlatihsedang) 
     konversilatih[i][0]=tlatihsedang; 
    else 
     konversilatih[i][0]=tlatihrendah; 
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    end 
   else if(tenorlatih >= 24 && tenorlatih <48) 
    tlatihrendah=0;  
    tlatihsedang=(48-tenorlatih)/(48-24); 
    tlatihtinggi=(tenorlatih-24)/(48-24); 
    if(tlatihsedang < tlatihtinggi) 
     konversilatih[i][0]=tlatihtinggi; 
    else 
     konversilatih[i][0]=tlatihsedang; 
    end 
   else 
    tlatihrendah=0;  
    tlatihsedang=0; 
    tlatihtinggi=1; 
    konversilatih[i][0]=tlatihtinggi; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.2 Proses Konversi Parameter Tenor Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.2, setelah dilakukan konversi 

dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang di atas hasil 

konversi akan disimpan pada kolom pertama matriks konversi 

latih. 

4.1.3.2 Konversi Uang Muka (Down Payment) Data Latih 

Proses konversi selanjutnya adalah mengkonversikan 

besaran uang muka yang dibayarkan atau down payment (DP). 

Pada proses konversi ini digunakan nilai acuan yang sudah ada 

pada data yang digunakan. Proses konversi uang muka dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 
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begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(dplatih < 1) 
    konversilatih[i][1]=1; 
   else if(dplatih < 6) 
    konversilatih[i][1]=2; 
   else if(dplatih < 11) 
    konversilatih[i][1]=3; 
   else if(dplatih < 16) 
    konversilatih[i][1]=4; 
   else if(dplatih < 21) 
    konversilatih[i][1]=5; 
   else if(dplatih < 26) 
    konversilatih[i][1]=6; 
   else if(dplatih < 31) 
    konversilatih[i][1]=7; 
   else if(dplatih < 36) 
    konversilatih[i][1]=8; 
   else if(dplatih < 41) 
    konversilatih[i][1]=9; 
   else 
    konversilatih[i][1]=10; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.3 Proses Konversi Parameter Uang Muka Data 

Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.3, setelah proses konversi 

dilakukan hasil konversi disimpan dalam matriks konversi 

latih pada kolom yang kedua. 

4.1.3.3 Konversi Jenis Kelamin Data Latih 

Proses konversi selanjutnya adalah proses konversi 

pada parameter jenis kelamin. Pada konversi ini untuk jenis 

kelamin laki-laki diberi nilai 1 dan untuk jenis kelamin 
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perempuan diberi nilai 2. Proses konversi jenis kelamin 

ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(jeniskelaminlatih,”L”)) 
    konversilatih[i][2]=1; 
   else 
    konversilatih[i][2]=2; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.4 Proses Konversi Jenis Kelamin Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi disimpan dalam matriks konversi latih kolom 

ketiga. 

4.1.3.4 Konversi Status Perkawinan Data Latih 

Pada konversi parameter status perkawinan ini untuk 

status perkawinan belum kawin (single) diberi nilai konversi 

1, untuk sudah kawin diberi nilai konversi 2, untuk duda atau 

janda dengan anak diberi nilai konversi 3, sedangkan untuk 

duda atau janda tanpa anak diberi nilai konversi 4. Proses 

konversi status perkawinan ditunjukkan pada Gambar 4.5. 

 

begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(statuslatih,”single”)) 
    konversilatih[i][3]=1; 
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   else if(strcmp(statuslatih,”kawin”)) 
    konversilatih[i][3]=2; 
   else if(strcmp(statuslatih,”duda/janda_dganak”)) 
    konversilatih[i][3]=3; 
   else 
    konversilatih[i][3]=4; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.5 Proses Konversi Status Perkawinan Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi status perkawinan disimpan dalam matriks 

konversi latih kolom keempat. 

4.1.3.5 Konversi Pendidikan Terakhir Data Latih 

Proses konversi selanjutnya adalah konversi pada 

parameter pendidikan terakhir. Pada konversi ini untuk 

pendidikan terakhir sarjana diberi nilai konversi 1, untuk 

diploma diberi nilai konversi 2, untuk SMTA/sederajat diberi 

nilai konversi 3, untuk SMTP/sederajat diberi nilai konversi 4, 

untuk dibawah SMTP diberi nilai konversi 5, sedangkan untuk 

tidak sekolah diberi nilai 6. Proses konversi pendidikan 

terakhir ditunjukkan pada Gambar 4.6. 

 

begin  
 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(pendidikanlatih,”sarjana”)) 
    konversilatih[i][4]=1; 
   else if(strcmp(pendidikanlatih,”diploma”)) 
    konversilatih[i][4]=2; 
   else if(strcmp(pendidikanlatih,”SMTA”)) 
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    konversilatih[i][4]=3; 
   else if(strcmp(pendidikanlatih,”SMTP”)) 
    konversilatih[i][4]=4; 
   else if(strcmp(pendidikanlatih,”bawahSMTP”)) 
    konversilatih[i][4]=5; 
   else 
    konversilatih[i][4]=6; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.6 Proses Konversi Pendidikan Terkahir Data 

Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi pendidikan terakhir disimpan dalam matriks 

konversi latih kolom kelima. 

4.1.3.6 Konversi Jumlah Tanggungan Data Latih 

Pada proses konversi jumlah tanggungan, proses 

konversi dilakukan dengan menggunakan fungsi keanggotaan 

pada himpunan fuzzy jumlah tanggungan. (Antok, 2016) 

[Tanggungan]𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡 = 𝑓(𝑥) = {

1               ; 𝑥 ≤ 1
4−𝑥

4−1
            ; 1 < 𝑥 < 4

 0                 ; 𝑥 ≥ 4   

  

[Tanggungan]𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 = 𝑓(𝑥) = {

0  ; 𝑥 ≤ 1 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 6
𝑥−1

4−1
            ; 1 < 𝑥 < 4

 
6−𝑥

6−4
                ; 𝑥 ≤ 4 < 6   

  

[Tanggungan]𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 = 𝑓(𝑥) = {

0               ; 𝑥 ≤ 4
𝑥−4

6−4
            ; 4 < 𝑥 < 6

1                 ; 𝑥 ≥ 6   
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Proses konversi jumlah tanggungan ditunjukkan pada Gambar 

4.7. 

 

begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(tanggunglatih <= 1) 
    tglatihsedikit=1; 
    tglatihsedang=0; 
    tglatihbanyak=0; 
    konversilatih[i][5]=tglatihrendah; 
   else if(tanggunglatih > 1 && tanggunglatih < 4) 
    tglatihsedikit=(4-tanggunglatih)/(4-1); 
    tglatihsedang=(tanggunglatih-1)/(4-1); 
    tglatihbanyak=0; 
    if(tglatihsedikit<tglatihsedang) 
     konversilatih[i][5]=tglatihsedang; 
    else 
     konversilatih[i][5]=tglatihsedikit; 
    end 
   else if(tanggunglatih  >= 4 && tanggunglatih < 6) 
    tglatihsedikit=0; 
    tglatihsedang=(6-tanggunglatih)/(6-4); 
    if(tanggunglatih == 4) 
     tglatihbanyak=0; 
    else 
     tglatihbanyak=(tanggunglatih-4)/(6-4); 
    end 
    if(tglatihsedang<tglatihbanyak) 
     konversilatih[i][5]=tglatihbanyak; 
    else 
     konversilatih[i][5]=tglatihsedang; 
    end 
   else 
    tglatihsedikit=0; 
    tglatihsedang=0; 
    tglatihbanyak=1; 
    konversilatih[i][5]=tglatihbanyak; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.7 Proses Konversi Jumlah Tanggungan Data Latih 
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Berdasarkan Gambar 4.7 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi jumlah tanggungan disimpan dalam matriks 

konversi latih kolom keenam. 

4.1.3.7 Konversi Tempat Tinggal Data Latih 

Pada proses konversi parameter tempat tinggal, untuk 

tempat tinggal milik sendiri diberi nilai konversi 1, untuk milik 

keluarga diberi nilai konversi 2, untuk rumah dinas diberi nilai 

konversi 3, sedangkan untuk rumah kontrak atau sewa diberi 

nilai konversi 4. Proses konversi tempat tinggal ditunjukkan 

pada Gambar 4.8. 

 

begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(tinggallatih,”miliksendiri”)) 
    konversilatih[i][6]=1; 
   else if(strcmp(tinggallatih,”milikkeluarga”)) 
    konversilatih[i][6]=2; 
   else if(strcmp(tinggallatih,”rumahdinas”)) 
    konversilatih[i][6]=3; 
   else 
    konversilatih[i][6]=4; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.8 Proses Konversi Tempat Tinggal Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi tempat tinggal disimpan dalam matriks konversi 

latih kolom ketujuh. 
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4.1.3.8 Konversi Lama Tinggal Data Latih 

Pada proses konversi lama tinggal dilakukan konversi 

dengan menggunakan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy 

lama tinggal. (Antok, 2016) 

[Tinggal]𝑏𝑎𝑟𝑢 = 𝑓(𝑥) = {

1               ; 𝑥 ≤ 5
15−𝑥

15−5
            ; 5 < 𝑥 < 15

 0                 ; 𝑥 ≥ 15   

  

[Tinggal]𝑙𝑎𝑚𝑎 = 𝑓(𝑥) = {

0               ; 𝑥 ≤ 10
25−𝑥

25−10
            ; 10 < 𝑥 < 25

 1                 ; 𝑥 ≥ 25   

  

Proses konversi lama tinggal ditunjukkan pada Gambar 4.9. 

 

begin 

for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(lmtnggllatih <= 5) 
    lmtnggllatihbaru=1; 
    lmtnggllatihlama=0; 
    konversilatih[i][7]=lmtnggllatihbaru; 
   else if(lmtnggllatih > 5 && lmtnggllatih < 15) 
    lmtnggllatihbaru=(15-lmtnggllatih)/(15-5); 
    if(lmtnggllatih <= 10) 
     lmtnggllatihlama= 0; 
    else 
     lmtnggllatihlama=(lmtnggllatih-10)/(15-10); 
    end 
    if(lmtnggllatihbaru<lmtnggllatihlama) 
     konversilatih[i][7]=lmtnggllatihlama; 
    else 
     konversilatih[i][7]=lmtnggllatihbaru; 
    end 
   else if(lmtnggllatih >= 15 && lmtnggllatih < 25) 
    lmtnggllatihbaru=0; 
    lmtnggllatihlama=(lmtnggllatih-10)/ (25-10); 
    konversilatih[i][7]=lmtnggllatihlama; 
   else 
    lmtnggllatihbaru=0; 
    lmtnggllatihlama=1; 
    konversilatih[i][7]=lmtnggllatihlama; 
   end 
  end 
 end 
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end 

Gambar 4.9 Proses Konversi Lama Tinggal Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.9 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi lama tinggal selanjutnya disimpan dalam 

matriks konversi latih kolom kedelapan. 

4.1.3.9 Konversi Jenis Pekerjaan Data Latih 

Proses konversi selanjutnya adalah proses konversi 

parameter pekerjaan. Pada proses konversi parameter 

pekerjaan untuk pegawai negeri diberi nilai konversi 1, untuk 

pegawai swasta formal diberi nilai konversi 2, untuk pegawai 

swasta non formal diberi nilai konversi 3, untuk wiraswasta 

formal diberi nilai konversi 4, untuk wiraswasta non formal 

diberi nilai konversi 5, sedangkan untuk TNI atau polisi diberi 

nilai konversi 6. Proses konversi parameter pekerjaan 

ditunjukkan pada Gambar 4.10. 

 

begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(kerjalatih,”pegnegeri”)) 
    konversilatih[i][8]=1; 
   else if(strcmp(kerjalatih,”pegswastformal”)) 
    konversilatih[i][8]=2; 
   else if(strcmp(kerjalatih,”pegswastnonformal”)) 
    konversilatih[i][8]=3; 
   else if(strcmp(kerjalatih,”wiraswastformal”)) 
    konversilatih[i][8]=4; 
   else if(strcmp(kerjalatih,”wiraswastnonformal”)) 
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    konversilatih[i][8]=5; 
   else 
    konversilatih[i][8]=6; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.10 Proses Konversi Jenis Pekerjaan Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.10 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter jenis pekerjaan disimpan dalam 

matriks konversi latih kolom kesembilan. 

4.1.3.10 Konversi Penghasilan Perbulan Data Latih 

Pada proses konversi parameter penghasilan 

perbulan, proses konversi dilakukan dengan menggunakan 

fungsi keanggotaan himpunan fuzzy penghasilan perbulan. 

(Antok, 2016) 

[Penghasilan]𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ = 𝑓(𝑥) = {

1               ; 𝑥 ≤ 1
2−𝑥

2−1
            ; 1 < 𝑥 < 2

 0                 ; 𝑥 ≥ 2      

  

[Penghasilan]𝑠𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 = 𝑓(𝑥) = {

1 ; 𝑥 ≤ 1,5 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 8
𝑥−1,5

5−1,5
            ; 1,5 < 𝑥 < 5

 
8−𝑥

8−5
                 ; 5 ≤ 𝑥 < 8   

  

[Penghasilan]𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 𝑓(𝑥) = {

0               ; 𝑥 ≤ 5
𝑥−5

10−5
            ; 5 < 𝑥 < 10

 1                 ; 𝑥 ≥ 10   

  

Keterangan: nilai 𝑥 dalam juta. 
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Proses konversi parameter penghasilan ditunjukkan pada 

Gambar 4.11. 

 

begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(hasillatih <= 1) 
    hasillatihrendah=1; 
    hasillatihsedang=0; 
    hasillatihtinggi=0; 
    konversilatih[i][9]=hasillatihrendah; 
   else if(hasillatih > 1 && hasillatih <= 1,5) 
    hasillatihrendah=(2-hasillatih)/(2-1); 
    hasillatihsedang=0; 
    hasillatihtinggi=0; 
    konversilatih[i][9]=hasillatihrendah; 
   else if(hasillatih > 1,5 && hasillatih < 2) 
    hasillatihrendah=(2-hasillatih)/(2-1); 
    hasillatihsedang=(hasillatih-1,5)/(5-1,5); 
    hasillatihtinggi=0; 
    if(hasillatihrendah < hasillatihsedang) 
     konversilatih[i][9]=hasillatihsedang; 
    else 
     konversilatih[i][9]=hasillatihrendah; 
    end 
   else if(hasillatih >= 2 && hasillatih > 5) 
    hasillatihrendah=0; 
    hasillatihsedang=(hasillatih-1,5)/(5-1,5); 
    hasillatihtinggi=0; 
    konversilatih[i][9]=hasillatihsedang; 
   else if(hasillatih >= 5 && hasillatih < 8) 
    hasillatihrendah=0; 
    hasillatihsedang=(8-hasillatih)/(8-5); 
    if(hasillatih == 5) 
     hasillatihtinggi=0; 
    else 
     hasillatihtinggi=(hasillatih-5)/(10-5); 
    end 
    if(hasillatihsedang < hasillatihtinggi) 
     konversilatih[i][9]=hasillatihtinggi; 
    else 
     konversilatih[i][9]=hasillatihsedang; 
    end 
   else if(hasillatih >= 8 && hasillatih < 10) 
    hasillatihrendah=0; 
    hasillatihsedang=0; 
    hasillatihtinggi=(hasillatih-5)/(10-5); 
    konversilatih[i][9]=hasillatihtinggi; 
   else 
    hasillatihrendah=0; 
    hasillatihsedang=0; 
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    hasillatihtinggi=1; 
    konversilatih[i][9]=hasillatihtinggi; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.11 Proses Konversi Penghasilan Perbulan Data 

Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.10 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter penghasilan perbulan disimpan 

dalam matriks konversi latih kolom kesepuluh. 

4.1.3.11 Konversi Lama Bekerja Data Latih 

Pada proses konversi parameter lama bekerja 

dilakukan dengan menggunakan fungsi keanggotaan 

himpunan fuzzy lama bekerja. (Antok, 2016) 

[Tinggal]𝑏𝑎𝑟𝑢 = 𝑓(𝑥) = {

1               ; 𝑥 ≤ 5
15−𝑥

15−5
            ; 5 < 𝑥 < 15

 0                 ; 𝑥 ≥ 15   

  

[Tinggal]𝑙𝑎𝑚𝑎 = 𝑓(𝑥) = {

0               ; 𝑥 ≤ 10
25−𝑥

25−10
            ; 10 < 𝑥 < 25

 1                 ; 𝑥 ≥ 25   

  

Proses konversi lama bekerja ditunjukkan pada Gambar 4.12. 

 

begin 

for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(lmkerjalatih <= 5) 
    lmkerjalatihbaru=1; 
    lmkerjalatihlama=0; 
    konversilatih[i][10]=lmkerjalatihbaru; 
   else if(lmkerjalatih > 5 && lmkerjalatih < 15) 
    lmkerjalatihbaru=(15-lmkerjalatih)/(15-5); 
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    if(lmkerjalatih <= 10) 
     lmkerjalatihlama= 0; 
    else 
     lmkerjalatihlama=(lmkerjalatih-10)/ (15-10); 
    end 
    if(lmkerjalatihbaru<lmkerjalatihlama) 
     konversilatih[i][10]=lmkerjalatihlama; 
    else 
     konversilatih[i][10]=lmkerjalatihbaru; 
    end 
   else if(lmkerjalatih >= 15 && lmkerjalatih < 25) 
    lmkerjalatihbaru=0; 
    lmkerjalatihlama=(lmkerjalatih-10)/ 25-10); 
    konversilatih[i][10]=lmkerjalatihlama; 
   else 
    lmkerjalatihbaru=0; 
    lmkerjalatihlama=1; 
    konversilatih[i][10]=lmkerjalatihlama; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.12 Proses Konversi Lama Bekerja Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.12 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter lama bekerja disimpan dalam matriks 

konversi latih kolom kesebelas. 

4.1.3.12 Konversi Daya Listrik Rumah yang Ditempati Data Latih 

Proses konversi selanjutnya adalah konversi daya 

listrik yang dipakai pada rumah yang ditempati. Untuk daya 

listrik 450watt diberi nilai konversi 1, untuk daya listrik 

900watt diberi nilai konversi 2, untuk daya listrik 1300watt 

diberi nilai konversi 3, untuk daya listrik 2200watt diberi nilai 

konversi 4, sedangkan untuk daya listrik diatas 2200watt diberi 

nilai konversi 5. Proses konversi daya listrik ditunjukkan pada  

Gambar 4.13. 
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begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(listriklatih == 450) 
    konversilatih[i][11]=1; 
   else if(listriklatih == 900) 
    konversilatih[i][11]=2; 
   else if(listriklatih == 1300) 
    konversilatih[i][11]=3; 
   else if(listriklatih == 2200) 
    konversilatih[i][11]=4; 
   else 
    konversilatih[i][11]=5; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.13 Proses Konversi Daya Listrik Rumah yang 

Ditempati Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.13 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter daya listrik rumah yang ditempati 

disimpan dalam matriks konversi latih kolom kedua belas. 

4.1.3.13 Konversi Remark (Resiko) Data Latih 

Proses konversi terakhir pada data uji adalah konversi 

parameter resiko. Pada konversi parameter ini untuk resiko 

good atau baik diberi nilai konversi 1, sedangkan untuk resiko 

bad atau buruk diberi nilai konversi 2. Proses konversi resiko 

ditunjukkan pada Gambar 4.14 
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begin 

 for i = 0 to m 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(resikolatih,”good”)) 
    konversilatih[i][12]=1; 
   else 
    konversilatih[i][12]=2; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.14 Proses Konversi Resiko Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.14 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter resiko disimpan dalam matriks 

konversi latih kolom ketiga belas. 

4.1.3 Input Data Uji dan Konversi Data Uji 

Fuzzy K-Nearest Neighbor merupakan algoritma klasifikasi 

yang tergolong dalam lazzy learning algorithm. Dengan hampir tidak 

adanya pelatihan yang dilakukan, maka data uji dapat dimasukkan 

setelah masukan data latih atau bahkan dilakukan secara bersamaan. 

Sama halnya dengan data latih, masukan data uji yang digunakan juga 

diharuskan dikonversi ke dalam bentuk numerik. Dengan demikian 

penghitungan jarak dapat dilakukan dengan menghitung nilai mutlak 

selisih dari data uji terhadap data latih yang telah dikonversikan kedalam 

bentuk numerik. 

4.1.3.1 Konversi Lama Angsuran (Tenor) Data Uji 

Proses konversi tenor pada data uji sama dengan 

proses konversi tenor pada data latih. Sehingga proses 
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konversi tenor data uji juga dengan menggunakan fungsi 

keanggotaan dari data uji pada himpunan fuzzy tenor. Proses 

konversi tenor data uji ditunjukkan pada Gambar 4.15 

 

begin 

 n = banyak data uji; 
 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(tenoruji <= 12) 
    tujirendah=1; 
    tujisedang=0; 
    tujitinggi=0; 
    konversiuji[i][0]=tujirendah; 
   else if(tenoruji > 12 && tenoruji < 24)  
    tujirendah=(24-tenoruji)/(24-12); 
    tujisedang=(tenoruji-12)/(24-12); 
    tujitinggi=0; 
    if(tujirendah < tujisedang) 
     konversiuji[i][0]=tlatihsedang; 
    else 
     konversilatih[i][0]=tlatihrendah; 
    end 
   else if(tenorlatih >= 24 && tenorlatih <48) 
    tlatihrendah=0;  
    tlatihsedang=(48-tenorlatih)/(48-24); 
    tlatihtinggi=(tenorlatih-24)/(48-24); 
    if(tlatihsedang < tlatihtinggi) 
     konversilatih[i][0]=tlatihtinggi; 
    else 
     konversilatih[i][0]=tlatihsedang; 
    end 
   else 
    tlatihrendah=0;  
    tujisedang=0; 
    tujitinggi=1; 
    konversiuji[i][0]=tujitinggi; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.15 Proses Konversi Lama Angsuran (Tenor) Data 

Uji 
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Pada Gambar 4.15 setelah dilakukan proses konversi, hasil 

konversi parameter tenor disimpan dalam matriks konversiuji 

kolom pertama. 

4.1.3.2 Konversi Uang Muka (Down Payment) Data Uji 

Pada proses konversi ini nilai konversi yang diberikan 

pada parameter uang muka data uji sama dengan nilai konversi 

yang diberikan pada parameter uang muka data latih. Proses 

konversi uang muka data uji ditunjukkan pada Gambar 4.16 

 

begin  
 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(dpuji < 1) 
    konversiuji[i][1]=1; 
   else if(dpuji < 6) 
    konversiuji[i][1]=2; 
   else if(dpuji < 11) 
    konversiuji[i][1]=3; 
   else if(dpuji < 16) 
    konversiuji[i][1]=4; 
   else if(dpuji < 21) 
    konversiuji[i][1]=5; 
   else if(dpuji < 26) 
    konversiuji[i][1]=6; 
   else if(dpuji < 31) 
    konversiuji[i][1]=7; 
   else if(dpuji < 36) 
    konversiuji[i][1]=8; 
   else if(dpuji < 41) 
    konversiuji[i][1]=9; 
   else 
    konversiuji[i][1]=10; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.16 Proses Konversi Uang Muka Data Uji 
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Berdasarkan Gambar 4.16 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter uang muka data uji disimpan dalam 

matriks konversiuji kolom kedua. 

4.1.3.3 Konversi Jenis Kelamin Data Uji 

Pada proses konversi parameter jenis kelamin data 

uji, nilai konversi yang diberikan sama dengan nilai konversi 

parameter jenis kelamin pada data latih. Proses konversi jenis 

kelamin data uji ditunjukkan pada Gambar 4.17. 

 

begin 

 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(jeniskelaminuji,”L”)) 
    konversiuji[i][2]=1; 
   else 
    konversiuji[i][2]=2; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.17 Proses Konversi Jenis Kelamin Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.17 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter jenis kelamin data uji disimpan dalam 

matriks konversiuji kolom ketiga. 

4.1.3.4 Konversi Status Perkawinan Data Uji 

Pada proses konversi parameter status perkawinan 

data uji, nilai konversi yang diberikan sama dengan nilai 

konversi parameter status perkawinan pada data latih. Proses 
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konversi status perkawinan data uji ditunjukkan pada Gambar 

4.18. 

 

begin 

 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(statusuji,”single”)) 
    konversiuji[i][3]=1; 
   else if(strcmp(statusuji,”kawin”)) 
    konversiuji[i][3]=2; 
   else if(strcmp(statusuji,”duda/janda_dganak”)) 
    konversiuji[i][3]=3; 
   else 
    konversiuji[i][3]=4; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.18 Proses Konversi Status Perkawinan Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.18 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter status perkawinan data uji disimpan 

dalam matriks konversiuji kolom keempat. 

4.1.3.5 Konversi Pendidikan Terakhir Data Uji 

Pada proses konversi parameter pendidikan terakhir 

data uji, nilai konversi yang diberikan sama dengan nilai 

konversi parameter pendidikan terakhir pada data latih. Proses 

konversi pendidikan terakhir data uji ditunjukkan pada 

Gambar 4.19. 
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begin  
 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(pendidikanuji,”sarjana”)) 
    konversiuji[i][4]=1; 
   else if(strcmp(pendidikanuji,”diploma”)) 
    konversiuji[i][4]=2; 
   else if(strcmp(pendidikanuji,”SMTA”)) 
    konversiuji[i][4]=3; 
   else if(strcmp(pendidikanuji,”SMTP”)) 
    konversiuji[i][4]=4; 
   else if(strcmp(pendidikanuji,”bawahSMTP”)) 
    konversiuji[i][4]=5; 
   else 
    konversiuji[i][4]=6; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.19 Proses Konversi Pendidikan Terakhir Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.19 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter pendidikan terakhir data uji disimpan 

dalam matriks konversiuji kolom kelima. 

4.1.3.6 Konversi Jumlah Tanggungan Data Uji 

Proses konversi jumlah tanggungan pada data uji 

sama dengan proses konversi jumlah tanggungan pada data 

latih. Sehingga proses konversinya menggunakan fungsi 

keanggotaan dari data uji pada himpunan fuzzy jumlah 

tanggungan. Proses konversi tenor data uji ditunjukkan pada 

Gambar 4.20 
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begin 

 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(tanggunguji <= 1) 
    tgujisedikit=1; 
    tgujisedang=0; 
    tgujibanyak=0; 
    konversiuji[i][5]=tgujirendah; 
   else if(tanggunguji > 1 && tanggunguji < 4) 
    tgujisedikit=(4-tanggunguji)/(4-1); 
    tgujisedang=(tanggunguji-1)/(4-1); 
    tgujibanyak=0; 
    if(tgujisedikit<tgujisedang) 
     konversiuji[i][5]=tgujisedang; 
    else 
     konversiuji[i][5]=tgujisedikit; 
    end 
   else if(tanggunguji  >= 4&& tanggunguji < 6) 
    tgujisedikit=0; 
    tgujisedang=(6-tanggunguji)/(6-4); 
    if(tanggunguji == 4) 
     tgujibanyak=0; 
    else 
     tgujibanyak=(tanggunguji-4)/(6-4); 
    end 
    if(tgujisedang<tgujibanyak) 
     konversiuji[i][5]=tgujibanyak; 
    else 
     konversiuji[i][5]=tgujisedang; 
    end 
   else 
    tgujisedikit=0; 
    tgujisedang=0; 
    tgujibanyak=1; 
    konversiuji[i][5]=tgujibanyak; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.20 Proses Konversi Jumlah Tanggungan Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.20 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter jumlah tanggungan data uji disimpan 

dalam matriks konversiuji kolom keenam. 

4.1.3.7 Konversi Tempat Tinggal Data Uji 
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Proses konversi parameter tempat tinggal pada  data 

uji, nilai konversi yang diberikan sama dengan nilai konversi 

parameter tempat tinggal pada data latih. Proses konversi 

tempat tinggal data uji ditunjukkan pada Gambar 4.21. 

 

begin 

 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(tinggaluji,”miliksendiri”)) 
    konversiuji[i][6]=1; 
   else if(strcmp(tinggaluji,”milikkeluarga”)) 
    konversiuji[i][6]=2; 
   else if(strcmp(tinggaluji,”rumahdinas”)) 
    konversiuji[i][6]=3; 
   else 
    konversiuji[i][6]=4; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.21 Proses Konversi Tempat Tinggal Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.21 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter tempat tinggal data uji disimpan 

dalam matriks konversiuji kolom ketujuh. 

4.1.3.8 Konversi Lama Tinggal Data Uji 

Proses konversi lama tinggal pada data uji sama 

dengan proses konversi lama tinggal pada data latih, yakni 

dengan menggunakan fungsi keanggotaan lama tinggal dari 

data uji pada himpunan fuzzy lama tinggal. Proses konversi 

lama tinggal  data uji ditunjukkan pada Gambar 4.22. 
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begin 

for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(lmtnggluji <= 5) 
    lmtngglujibaru=1; 
    lmtngglujilama=0; 
    konversiuji[i][7]=lmtngglujibaru; 
   else if(lmtnggluji > 5 && lmtnggluji < 15) 
    lmtngglujibaru=(15-lmtnggluji)/(15-5); 
    if(lmtnggluji <= 10) 
     lmtngglujilama= 0; 
    else 
     lmtngglujilama=(lmtnggluji-10)/( 15-10); 
    end 
    if(lmtngglujibaru<lmtngglujilama) 
     konversiuji[i][7]=lmtngglujilama; 
    else 
     konversiuji[i][7]=lmtngglujibaru; 
    end 
   else if(lmtnggluji >= 15 && lmtnggluji < 25) 
    lmtngglujibaru=0; 
    lmtngglujilama=(lmtnggluji-10)/ (25-10); 
    konversiuji[i][7]=lmtngglujilama; 
   else 
    lmtngglujibaru=0; 
    lmtngglujilama=1; 
    konversiuji[i][7]=lmtngglujilama; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.22 Proses Konversi Lama Tinggal Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.22 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter lama tinggal data uji disimpan dalam 

matriks konversiuji kolom kedelapan. 

4.1.3.9 Konversi Pekerjaan Data Uji 

Pada proses konversi parameter pekerjaan data uji, 

nilai konversi yang diberikan sama dengan nilai konversi 

parameter pekerjaan pada data latih. Proses konversi pekerjaan 

data uji ditunjukkan pada Gambar 4.23. 
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begin  
 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(kerjauji,”pegnegeri”)) 
    konversiuji[i][8]=1; 
   else if(strcmp(kerjauji,”pegswastformal”)) 
    konversiuji[i][8]=2; 
   else if(strcmp(kerjauji,”pegswastnonformal”)) 
    konversiuji[i][8]=3; 
   else if(strcmp(kerjauji,”wiraswastformal”)) 
    konversiuji[i][8]=4; 
   else if(strcmp(kerjauji,”wiraswastnonformal”)) 
    konversiuji[i][8]=5; 
   else 
    konversiuji[i][8]=6; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.23 Proses Konversi Pekerjaan Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.23 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter pekerjaan data uji disimpan dalam 

matriks konversiuji kolom kesembilan. 

4.1.3.10 Konversi Penghasilan Perbulan Data Uji 

Proses konversi parameter penghasilan perbulan pada 

data uji sama dengan proses konversi penghasilan perbulan 

pada data latih, yakni dengan menggunakan fungsi 

keanggotaan penghasilan perbulan dari data uji pada himpunan 

fuzzy penghasilan perbulan. Proses konversi penghasilan 

perbulan data uji ditunjukkan pada Gambar 4.24. 
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begin 

 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(hasiluji <= 1) 
    hasilujirendah=1; 
    hasilujisedang=0; 
    hasilujitinggi=0; 
    konversiuji[i][9]=hasilujirendah; 
   else if(hasiluji > 1 && hasiluji <= 1,5) 
    hasilujirendah=(2-hasiluji)/(2-1); 
    hasilujisedang=0; 
    hasilujitinggi=0; 
    konversiuji[i][9]=hasilujirendah; 
   else if(hasiluji > 1,5 && hasiluji < 2) 
    hasilujirendah=(2-hasiluji)/(2-1); 
    hasilujisedang=(hasiluji-1,5)/(5-1,5); 
    hasilujitinggi=0; 
    if(hasilujirendah < hasilujisedang) 
     konversiuji[i][9]=hasilujisedang; 
    else 
     konversiuji[i][9]=hasilujirendah; 
    end 
   else if(hasiluji >= 2 && hasiluji > 5) 
    hasilujirendah=0; 
    hasilujisedang=(hasiluji-1,5)/(5-1,5); 
    hasilujitinggi=0; 
    konversiuji[i][9]=hasilujisedang; 
   else if(hasiluji >= 5 && hasiluji < 8) 
    hasilujirendah=0; 
    hasilujisedang=(8-hasiluji)/(8-5); 
    if(hasiluji == 5) 
     hasilujitinggi=0; 
    else 
     hasilujitinggi=(hasiluji-5)/(10-5); 
    end 
    if(hasilujisedang < hasilujitinggi) 
     konversiuji[i][9]=hasilujitinggi; 
    else 
     konversiuji[i][9]=hasilujisedang; 
    end 
   else if(hasiluji >= 8 && hasiluji < 10) 
    hasilujirendah=0; 
    hasilujisedang=0; 
    hasilujitinggi=(hasiluji-5)/(10-5); 
    konversiuji[i][9]=hasilujitinggi; 
   else 
    hasilujirendah=0; 
    hasilujisedang=0; 
    hasilujitinggi=1; 
    konversiuji[i][9]=hasilujitinggi; 
   end 
  end 
 end 
end 
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Gambar 4.24 Proses Konversi Penghasilan Perbulan Data 

Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.24 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter penghasilan perbulan data uji 

disimpan dalam matriks konversiuji kolom kesepuluh. 

4.1.3.11 Konversi Lama Bekerja Data Uji 

Proses konversi lama bekerja pada data uji sama 

dengan proses konversi lama bekerja pada data latih. Sehingga 

proses konversi lama bekerja data uji juga dengan 

menggunakan fungsi keanggotaan parameter lama bekerja dari 

data uji pada himpunan fuzzy lama bekerja. Proses konversi 

lama bekerja data uji ditunjukkan pada Gambar 4.25. 

 

begin 

for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(lmkerjauji <= 5) 
    lmkerjaujibaru=1; 
    lmkerjaujilama=0; 
    konversiuji[i][10]=lmkerjaujibaru; 
   else if(lmkerjauji > 5 && lmkerjauji < 15) 
    lmkerjaujibaru=(15-lmkerjauji)/(15-5); 
    if(lmkerjauji <= 10) 
     lmkerjaujilama= 0; 
    else 
     lmkerjaujilama=(lmkerjauji-10)/ (15-10); 
    end 
    if(lmkerjaujibaru<lmkerjaujilama) 
     konversiuji[i][10]=lmkerjaujilama; 
    else 
     konversiuji[i][10]=lmkerjaujibaru; 
    end 
   else if(lmkerjauji >= 15 && lmkerjauji < 25) 
    lmkerjaujibaru=0; 
    lmkerjaujilama=(lmkerjauji-10)/ (25-10); 
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    konversiuji[i][10]=lmkerjaujilama; 
   else 
    lmkerjaujibaru=0; 
    lmkerjaujilama=1; 
    konversiuji[i][10]=lmkerjaujilama; 
   end 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.25 Proses Konversi Lama Bekerja Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.25 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter lama bekerja data uji disimpan dalam 

matriks konversiuji kolom kesebelas. 

4.1.3.12 Konversi Daya Listrik Rumah yang Ditempati Data Uji 

Proses konversi parameter daya listrik pada data uji, 

nilai konversi yang diberikan sama dengan nilai konversi 

parameter daya listrik pada data latih. Proses konversi daya 

listrik data uji ditunjukkan pada Gambar 4.26. 

 

begin 

 for i = 0 to n 
  for j = 0 to 12 
   if(listrikuji == 450) 
    konversiuji[i][11]=1; 
   else if(listrikuji == 900) 
    konversiuji[i][11]=2; 
   else if(listrikuji == 1300) 
    konversiuji[i][11]=3; 
   else if(listrikuji == 2200) 
    konversiuji[i][11]=4; 
   else 
    konversiuji[i][11]=5; 
   end 
  end 
 end 
end 
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Gambar 4.26 Proses Konversi Daya Listrik Rumah yang 

Ditempati Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.26 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter daya listrik pada rumah yang 

ditempati data uji disimpan dalam matriks konversiuji kolom 

kedua belas. 

4.1.3.13 Konversi Remark (Resiko) Data Uji 

Pada proses konversi parameter resiko data uji, nilai 

konversi yang diberikan sama dengan nilai konversi parameter 

resiko pada data latih. Proses konversi resiko pada data uji 

sendiri bertujuan untuk membandingkan resiko data uji hasil 

klasifikasi dengan algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor 

dengan resiko data uji yang sudah ada, sehingga dapat dihitung 

persentase keberhasilan untuk klasifikasi dengan 

menggunakan algoritma FK-NN pada permasalahan ini. 

Proses konversi resiko data uji ditunjukkan pada Gambar 4.27. 

 

begin 

 for i = 0 to n  
  for j = 0 to 12 
   if(strcmp(resikouji,”good”)) 
    konversiuji[i][12]=1; 
   else 
    konversiuji[i][12]=2; 
   end 
  end 
 end 
end 
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Gambar 4.27 Proses Konversi Resiko Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.27 setelah dilakukan proses konversi, 

hasil konversi parameter resiko data uji disimpan dalam 

matriks konversiuji kolom ketiga belas. 

4.1.4 Penghitungan Jarak Data Uji Terhadap Data Latih 

Setelah dilakukan masukan data latih dan data uji, langkah 

selanjutnya pada proses klasifikasi dengan menggunakan metode Fuzzy 

K-Nearest Neighbor adalah menghitung jarak data uji ke data latih yang 

digunakan. Penghitungan jarak tersebut dilakukan dengan menggunakan 

persamaan  

1

1

,
N pp

j l jl
l

d x y x y


 
   
 
 . Dari persamaan tersebut dapat 

dilihat jika data uji dihitung jaraknya dengan setiap data latih yang 

digunakan. Hal ini berarti jika terdapat sepuluh data latih maka satu data 

uji akan dihitung jaraknya dengan kesepuluh data latih tersebut. Proses 

penghitungan jarak data uji terhadap data latih ditunjukkan pada Gambar 

4.28. 

 

begin 

 for i = 0 to n 
  for j = 0 to m 
   jaraktenor = pow (fabs (konversiuji[i][0]-konversilatih[j][0]),2);  
   jarakdp = pow (fabs (konversiuji[i][1]-konversilatih[j][1]), 2); 
   jarakgender = pow (fabs (konversiuji[i][2]- konversilatih[j][2]), 2); 
   jarakstatus = pow (fabs (konversiuji[i][3]- konversilatih[j][3]), 2); 
   jarakpendidikan = pow (fabs (konversiuji[i][4]- konversilatih[j][4]), 2); 
   jaraktanggungan = pow (fabs (konversiuji[i][5]- konversilatih[j][5]), 2); 
   jaraktinggal = pow (fabs (konversiuji[i][6]- konversilatih[j][6]), 2); 
   jaraklamatinggal = pow (fabs (konversiuji[i][7]- [j][7]), 2); 
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   jarakkerja = pow (fabs (konversiuji[i][8]- [j][8]), 2); 
   jarakhasil = pow (fabs (konversiuji[i][9]- konversilatih[j][9]),  2); 
   jaraklamakerja = pow (fabs (konversiuji[i][10]- konversilatih[j][10]), 2); 
   jaraklistrik = pow (fabs (konversiuji[i][11]-konversilatih[j][11]), 2); 
   jaraktotal = jaraktenor + jarakdp + jarakgender + jarakstatus + 

jarakpendidikan + jaraktanggungan + jaraktinggal + 
jaraklamatinggal + jarakkerja + jarakhasil + jaraklamakerja + 
jaraklistrik; 

   jarak [i] [j] = pow (jaraktotal, 0.5); 
  end 
 end 
end 

Gambar 4.28 Prosedur Penghitungan Jarak Data Uji Terhadap Setiap 

Data Latih 

 

Berdasarkan Gambar 4.28 nilai 𝑝 jarak yang digunakan adalah jarak 

euclidean, yakni 𝑝 = 2. Ukuran matriks jarak bergantung dengan 

besarnya data latih dan data uji yang digunakan. 

4.1.5 Penghitungan Nilai Derajat Keanggotaan Setiap Kelas Data Uji 

Karena dalam metode klasifikasi metode Fuzzy K-Nearest 

Neighbor merupakan gabungan algoritma klasifikasi K-Nearest 

Neighbor dengan konsep teori fuzzy, maka setelah dilakukan 

penghitungan jarak data uji terhadap setiap data latih, tidak langsung 

dapat ditentukan prediksi kelas untuk data uji. Dengan adanya konsep 

teori fuzzy, maka terlebih dulu dilakukan penghitungan nilai derajat 

keanggotaan pada setiap kelas untuk data uji. Dalam penghitungan ini 

terlebih dahulu ditentukan jumlah tetangga terdekat data uji dengan 

melihat jarak-jarak yang diperoleh tadi. Jumlah tetangga terdekat 

tersebut biasanya disebut dengan variabel K. Setelah menentukan jumlah 

tetangga terdekat yang akan digunakan maka diperoleh data latih yang 
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memiliki kemiripan pada setiap parameternya dengan data uji. Dari 

tetangga-tetangga tersebut akan dipisahkan menurut masing-masing 

kelasnya. Jumlah data latih dan besarnya jarak pada masing-masing kelas 

inilah yang mempengaruhi nilai derajat keanggotaan kelas tersebut. 

Untuk penghitungan nilai derajat keanggotaan masing-masing kelas 

digunakan persamaan  
    

  

2
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1
2
1

1
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,
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k
i j K
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i k

k
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. Prosedur 

penghitungan nilai derajat keanggotaan setiap kelas data uji ditunjukkan 

pada Gambar 4.29. 

 

begin 
 for i = 0 to n 
  for j = 0 to m 
   calonkelas [ j ] [0] = jarak [ i ] [ j ]; 
   calonkelas [ j ] [1] = konversilatih [ j ] [12]; 
  end 
  for j = 0 to m 
   for l = 0 to m-1 
    if(calonkelas [ j ] [0] > calonkelas [ j+1] [0]) 
     a = calonkelas [ j ] [0]; 
     calonkelas [ j ] [0] = calonkelas [ j+1] [0]; 
     calonkelas [ j+1] [0] = a; 
     b = calonkelas [ j ] [1]; 
     calonkelas [ j ] [1] = calonkelas [ j+1] [1]; 
     calonkelas [ j+1] [1] = b; 
    end 
   end 
  end 
  input k; 
  sumresikogood = 0;  
  sumresikobad = 0; 
  sumtetanggaterdekat = 0; 
  for j = 0 to k 
   if (calonkelas [ j ] [1] == 1) 
    resikogood = pow (calonkelas [ j ] [0], (-2)); 
    sumresikogood = sumresikogood + resikogood; 
   else 
    resikobad = pow (calonkelas [ j ] [0], (-2)); 
    sumresikobad = sumresikobad + resikobad; 
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   end 
   tetanggaterdekat = pow (calonkelas [ j ] [0], (-2)); 
   sumtetanggaterdekat = sumtetanggaterdekat + tetanggaterdekat; 
  end 
  kelas1 = sumresikogood/sumtetanggaterdekat; 
  kelas2 = sumresikobad/sumtetanggaterdekat; 
 end 
end 

Gambar 4.29 Prosedur Penghitungan Nilai Derajat Keanggotaan Setiap 

Kelas Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.29 langkah pertama mengurutkan data jarak data 

uji terhadap setiap data latih, yang bertujuan untuk mendapatkan jarak 

terdekat data uji dengan data latih. Setelah mendapatkan jarak terdekat 

sebanyak K tetangga terdekat, dilakukan penghitungan nilai derajat 

keanggotaan masing-masing kelas data uji dengan persamaan di atas. 

4.1.6 Keputusan Klasifikasi Kelas Data Uji 

Prosedur terakhir pada proses klasifikasi adalah keputusan 

klasifikasi penentuan kelas untuk data uji. Penentuan kelas untuk data uji 

dilihat dari nilai derajat keanggotaan yang diperoleh pada proses 

sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya konsep teori himpunan fuzzy 

yang ada pada metode klasifikasi Fuzzy K-Nearest Neighbor. Pada 

konsep teori himpunan fuzzy nilai tertinggi pada derajat keanggotaan 

yakni 1 dan yang terendah adalah 0. Sehingga dalam menentukan 

keputusan kelas untuk data uji dilihat dari kelas yang memiliki nilai 

derajat keanggotaan terbesar. Prosedur keputusan klasifikasi data uji 

ditunjukkan pada Gambar 4.30. 
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begin 

 for i = 0 to n 
  if (kelas1 > kelas2) 
   kelasuji [ i ] = 1; 
  else 
   kelasuji [ i ] = 2; 
  end 
  output kelasuji [ i ]; 
 end 
end 

Gambar 4.30 Prosedur Keputusan Klasifikasi Data Uji 

 

Berdasarkan Gambar 4.30 jika kelas1 lebih besar dari pada kelas2, maka 

keputusan klasifikasi data uji masuk kelas 1 atau resiko baik. Sedangkan 

jika kelas1 lebih kecil dari pada kelas2, maka keputusan klasifikasi data 

uji masuk kelas 2 atau resiko buruk. 

4.2 Pengerjaan Manual Fuzzy K-Nearest Neighbor Resiko Kredit Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor 

Setelah mengetahui prosedur klasifikasi menggunakan metode Fuzzy 

K-Nearest Neighbor, maka akan dilakukan pengerjaan secara manual untuk 

lebih memahami proses klasifikasi tersebut. Pada proses pengerjaan manual ini 

dijelaskan proses klasifikasi resiko kredit kepemilikan kendaraan bermotor 

dengan menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor.  

4.2.1 Data Latih dan Konversi Data Latih 

Data latih yang digunakan pada pengerjaan manual ini dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 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 
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rumah yang ditempati, pekerjaan, lama bekerja pada bidang tersebut, dan 

penghasilan perbulan. 

Proses selanjutnya yakni mengkonversi data latih tersebut 

kedalam bentuk numerik. Dalam merubah data latih pada masing-masing 

paramter tersebut digunkan nilai-nilai seperti yang sudah dijelaskan pada 

subbab prosedur di atas. Maka dari data latih pada Lampiran 1 setelah 

dikonversi dengan nilai numerik, didapatkan data yang dapat dilihat pada 

Lampiran 2.  

4.2.2 Data Uji Manual dan Konversi Data Uji 

Pada pengerjaan secara manual ini digunakan satu data uji 

sebagai contoh dalam mengklasifikasi dengan menggunakan algoritma 

Fuzzy K-Nearest Neighbor. Data uji yang digunakan dapat dilihat pada 

Lampiran 1 

Seperti halnya data latih, data uji yang ada juga harus dikonversi 

terlebih dahulu kedalam bentuk numerik. Hal ini bertujuan dalam 

mempermudah proses selanjutnya, yakni penghitungan jarak data uji 

terhadap data latih. Hasil konversi data uji dapat dilihati pada Lampiran 

2. 

4.2.3 Penghitungan Jarak Data Uji Terhadap Data Latih 

Proses selanjutnya yakni menghitung jarak data uji terhadap 

setiap data latih. Pertama menghitung mutlak selisih setiap parameter 

hasil konversi data uji dengan masing-masing parameter hasil konversi 
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data latih. Dari mutlak selisih setiap parameter tersebut, lalu 

dipangkatkan dengan nilai 𝑝 = 2, yang berarti jarak yang digunakan 

adalah jarak Euclidan. Selanjutnya hasil perhitungan dari setiap 

parameter tersebut dijumlahkan. Sebagai contoh dilakukan penghitungan 

jarak pada data uji manual terhadap data latih manual ke-1. 

Tabel 4.1 Konversi Data Latih Manual Ke-1 

Data 
Ke T D G Sp Pt Tg R Lt P Ph Lk Ls Rm 
1 1 5 2 2 1 0,666667 1 0,8 2 1 1 2 1 

 

Tabel 4.2 Konversi Data Uji Manual 

Data 
Ke T D G Sp Pt Tg R Lt P Ph Lk Ls Rm 
1 0,5 10 1 2 3 0,666667 1 1 2 0,285714 1 2 1 

 

Keterangan: 

T = Tenor. 

D = Uang muka. 

G = Jenis kelamin. 

Sp = Status perkawinan. 

Pt = Pendidikan terakhir. 

Tg = Tanggungan. 

R = Kepemilikan rumah. 

Lt = Lama tinggal. 
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P = Pekerjaan. 

Ph = Penghasilan perbulan. 

Lk = Lama bekerja. 

Ls = Listrik. 

Rm = Remark (Resiko). 

𝑥1 − 𝑦1 = ∑|𝑥1𝑙 − 𝑦1𝑙|
2

𝑁

𝑙=1

 

 = |0,5 − 1|2 + |10 − 5|2 + |1 − 2|2 + |2 − 2|2 + |3 − 1|2 +

|0,666667 − 0,666667|2 + |1 − 1|2 + |1 − 0,8|2 + |2 −

2|2 + |0,285714 − 1|2 + |1 − 1|2 + |2 − 2|2 

 = 0,25 + 25 + 1 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0,04 + 0 +

0,5102044 + 0 + 0 

 = 30,8002 

Hasil selengkapnya untuk data uji terhadap setiap data latih manual dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

Dengan digunakannya jarak Euclidan, sehingga nilai 𝑝 yang 

digunakan adalah 2, maka proses selanjutnya dari hasil-hasil jumlahan 

selisih-selisih yang telah didapat dilakukan penghitungan akar dari hasil-

hasil tersebut, dimana hasil akar inilah yang disebut jarak data uji 

terhadap data latih. 
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𝑑(𝑥1 − 𝑦1) = (∑|𝑥1𝑙 − 𝑦1𝑙|
2

𝑁

𝑙=1

)

1
2

 

 = √30,8002 

 = 5,549793 

Hasil selengkapnya dari jarak data uji terhadap setiap data latih manual 

dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Jarak Data Uji dengan Data Latih 

Data Ke   ,
j

d x y  Remark 
1 5,549793 1 

2 4,40298 1 

3 5,120024 1 

4 6,009524 1 

5 4,177534 1 

6 5,397759 1 

7 1,572792 1 

8 5,522612 2 

9 5,94048 2 

10 4,837059 2 

11 5,61014 2 

12 6,370605 2 

13 5,625561 2 

14 3,916244 2 
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4.2.4 Penentuan Kelas Data Uji 

Pada penentuan kelas data uji dilakukan inputan jumlah 

tetangga terdekat yang digunakan atau disebut dengan variabel 𝐾. 

Misalkan digunakan nilai 𝐾 = 3, maka akan dipilih 3 data yang memiliki 

jarak terpendek. Dari ke-14 data jarak pada tabel 4.1 dapat dilihat data 

ke-5, ke-7, dan ke-14 memiliki jarak terdekat dengan data uji. Sehingga 

ketiga data tersebut dapat dikatakan yang paling mirip dengan data uji, 

dan kelas dari ketiga data latih tersebut merupakan calon kelas untuk data 

uji. 

Dari ketiga data dengan jarak terdekat tadi dilakukanlah proses 

terakhir, yakni menentukan nilai derajat keanggotaan masing-masing 

kelas dari data uji untuk menentukan kelas dari data uji. Persamaan yang 

digunakan adalah  
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, dengan nilai 𝑚 

yang digunakan sebesar 𝑚 = 2. 

𝑢(𝑥, 𝑐1) =
1×4,177534

−2
2−1+1×1,572792

−2
2−1+0×3,916244

−2
2−1

4,177534
−2

2−1+1,572792
−2

2−1+3,916244
−2

2−1

  

 =
0,057301+0,404257+0

0,52676
  

 = 0,876221  

𝑢(𝑥, 𝑐2) =
0×4,177534

−2
2−1+0×1,572792

−2
2−1+1×3,916244

−2
2−1

4,177534
−2

2−1+1,572792
−2

2−1+3,916244
−2

2−1

  

 =
0+0+0,065202

0,52676
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 = 0,123779  

Karena nilai keanggotaan data uji pada kelas 1 lebih besar, yakni 

0,876221 dari pada kelas 2 yang bernilai 0,123779 maka data uji 

diklasifikasikan pada kelas 1, yaitu remark good. 

4.3 Implementasi Program 

Dari algortima dan pengerjaan secara manual pada data kecil, maka 

dibuat program klasifikasi resiko kredit kepemilikan kendaraan bermotor 

dengan menggunakan algoritma Fuzzy K-Nearest Neighbor. Pembuatan 

program dengan menggunakan software Borland C++. Source code dapat 

dilihat pada Lampiran 6. Pada program yang telah dibuat, digunakan contoh 

kasus dengan jumlah data latih sebanyak 800 data yang dapat dilihat pada 

Lampiran 4 dan data uji sebanyak 140 data yang dapat dilihat pada Lampiran 

5. Selain itu pada aplikasi yang dibuat, ditentukan nilai variabel 𝐾 = 20, 𝑝 =

2, dan 𝑚 = 2. Hasil klasifikasi kelas dari data uji dapat dilihat pada Lampiran 

7. Dari hasil 140 data uji yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan 

program yang telah dibuat, dilakukan uji validasi yang dapat dilihat pada 

Lampiran 7, dan didapatkan nilai persentase keberhasilan sebesar 92,1429%. 
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