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Abstrak
Data Mining merupakan proses analisa data dari sudut yang berbeda dan mengolahnya menjadi
informasi - informasi penting yang bisa digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Secara teknis, data
mining dapat disebut juga sebagai proses untuk menemukan korelasi atau pola dari ratusan atau
ribuan field. Pada data mining dapat digunakan metode decision tree untuk melakukan klasifikasi.
Kredit tidak lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat luas, banyaknya kebutuhan membuat
masyarakat mengambil kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Seringkali pembayaran
kredit yang macet membuat bank kerepotan, karena semakin banyaknya nasabah yang membayar
secara macet dapat berdampak buruk untuk kesehatan bank. Oleh karena itu, data nasabah dari Bank BRI
Unit Anduonohu Kendari menjadi bahan acuan untuk menganalisa pola nasabah pemohon kredit.
Pemohon kredit termasuk dalam kategori lancar, atau macet.Untuk mengatasi masalah tersebut,
dapat digunakan metode decision tree. Sehingga penelitian ini bisa dijadikan acuan pihak Bank untuk
menilai nasabah dengan record data yang ada untuk pengambilan kredit selanjutnya. Informasi yang
ditampilkan berupa tingkat akurasi data nasabah lancar dan macet. Dalam penelitian ini, decision tree
menggunakan bahasa pemrograman java. Kemudian hasil akurasi dari aplikasi yang diimplementasikan
akan dibandingkan dengan hasil menggunakan sofrware rapidminer. Sehingga diperoleh akurasi dengan
decision tree sebesar 89,5%.
Kata Kundi : data mining, algoritma C4.5, Klasifikasi, kredit, decision tree

Abstrack
Data mining is the process of analyzing data from different angles and process them into important
information that can be used to increase profits. Technically, data mining can also be called as a process
of finding correlation or patterns of hundreds or thousand of field. In data mining decision tree method
can be used for the classification. Credit is no longer a strange thing fo the general public, many need to
make people take credit to meet their consumer needs. Often jammed credit payments made bank hassles,
because more and more customers who pay jams can be bad for the health of banks. Thereofer, customer
data from Bank BRI become a reference for analyzing pattern of customer credit applicants. Credit
applicants included in the current category, or jammed. To overcome these problems, can use decision
tree method. So this research could be used as a reference for Bank to assess clients with exsisting data
record for further credit decision. The information is displayed in the form of the accuracy of customer
data smoothly and jammed. In this research, a decision tree using the java programming language. Then

the accuracy of the results of application that is implemented will be compared with results using
software Rapidminer. This obtained with less accuracy of decision tree by 89,5%.
Keyword : data mining, algorithmC4.5, classification, credit , decision tree.
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1.

PENDAHULUAN

Tujuan negara yang dirumuskan
dalam
tujuan
pembangunan
nasional
sebagaimana telah digariskan pada Tap MPR RI
No. 4/MPR/1999 tentang GBHN tahun 19992004 yang pada hakekatnya adalah untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Upaya
mewujudkan
tujuan negara diatas, salah satunya adalah
dengan melaksanakan pembangunan.
Bank
merupakan
salah
satu
lembaga keuangan formal. Bank adalah
lembaga
keuangan
yangbiasanyadidirikan
dengan kewenangan yang pada umumnya
digukanan untuk menyimpan uang dan
meminjamkan
uang kepada masyarakat,
sedangkan
menurut
undang-undang
perbankan, bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk - bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah
salah satu bank yang menyediakan layanan
Kredit Pegawai kepada para nasabahnya.
Pengajuan kredit Pegawai (BRIGuna) bisa
dilakukan
oleh
pemohon
yang
telah
memenuhi syarat dari pihak bank.Pemberian
kredit ini masih menjadi masalah yang krusial,
karena pihak bank masih sangat sulit untuk
menentukan pola debitur atau pemohon yang
menyebabkan kredit lancar atau macet.
Banyak faktor yang menyebabkan kredit
macet, diantaranya jumlah penghasilan tiap
bulan dan banyaknya kebutuhan ekonomi.
Pembayaran kredit yang macet membuat
performa bank menjadi buruk.
Pada Bank BRI Unit Anduonohu
Kendari kredit yang banyak diambil adalah
kredit
pegawai,
dimana
hanya
yang
berpenghasilan tetap yang diperbolehkan
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mengambil kredit
tersebut. Syarat
untuk
mengajukan kredit pada Bank BRI juga
sangatlah mudah, tetapi walaupun demikian,
masih ada juga nasabah yang membayar kredit
secara macet. Apalagi jika nasabah tersebut
tiba - tiba menghilang, tidak terlihat lagi dalam
instansinya. Sedangkan untuk nasabah yang
meninggal sebelum kreditnya lunas, biaya itu
ditanggung oleh asuransi.
Pembayaran kredit nasabah yang
macet ini dapat berdampak negatif untuk
kesehatan Bank, karena apabila nilai NPL (Non
Performing Loan) pada Bank ini mencapai 2 %
dapat dikatakan Bank tidak memiliki
performa yang bagus atau bahkan bangkrut,
karena seharusnya nilai NPL pada Bank
adalah dibawah 2%. Untuk menekan nilai
NPL, pihak Bank harus selektif terhadap
nasabah kredit yang membayar secara macet
pada kredit. Sehingga penelitian ini bisa
dijadikan acuan pihak Bank untuk menilai
nasabah dengan record data yang ada untuk
pengambilan kredit selanjutnya.
Oleh karena itu, data nasabah dari Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Kantor
Unit
Anduonohu Kendari menjadi bahan acuan
untuk menganalisa pola nasabah pemohon
kredit. Pemohon kredit termasuk dalam
kategori lancar, diperlukan perhatian khusus,
kurang lancar, atau macet. Dalam kasus ini
digunakan teknik data mining decision tree
untuk mengklasifikasi pola nasabah dengan
menggunakan pohon keputusan algoritma C4.5.
Decision Tree atau pohon keputusan
adalah pohon yang digunakan sebagai prosedur
penalaran untuk mendapatkan jawaban dari
masalah yang dimasukkan. Pohon yang
dibentuk tidak selalu berupa pohon biner.
Apabila semua fitur data set menggunakan dua
macam nilai kategorikal maka bentuk
pohon yang didapatkanadalah pohon biner.
Apabila dalam fitur berisi lebih dari dua
macam nilai kategorikal atau menggunakan
tipe numerik maka bentuk yang didapatkan
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biasanya
tidak
berupa
pohon
biner.
Kefleksibelan membuat metode ini atraktif,
khususnya karena memberikan keuntungan
berupa visualisasi saran (dalam bentuk decision
tree) yang membuat prosedur prediksinya
dapat diamati (Gorunescu, 2011).
Algoritma C4.5 diperkenalkan oleh
Quinlan (1996) sebagai versi perbaikan dari
ID3. Dalam ID3, pada decision tree hanya
bisa digunakan untuk fitur bertipe kategorikal
saja
(nominal
atau
ordinal),
sedangkanuntuktipe numerik (interval atau
rasio) tidak dapat digunakan. Perbaikan yang
membedakan algoritma C4.5 dari ID3 adalah
dapat
menangani
fitur
dengan
tipe
numerik, melakukan pemotongan decision
tree, dan penurunan rule set. Algoritma
C4.5 juga menggunakan kriteria gain dalam
menentukan fitur yang menjadi pemecah
node pada pohon yang diinduksi.
Berdasarkan uraian latar belakang
masalah sebelumnya, maka akan dirumuskan
permasalahan
bagaimana
cara
mengklasifikasikan
data
nasabah
kredit
BRIGuna pada Bank Rakyat Indonesai ( persero
) dengan menggunakan algoritma C4,5.
Tujuan dari artikel ini adalah untuk
menerapkan data mining pada pengklasifikasian
data nasabah kredit pegawai ( BRIGuna ) pada
Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan
algoritma C4.5 adar mengetahui pola nasabah
pada pembayaran kredit. Adapun manfaat yang
diperoleh dengan tercapainya tujuan dari artikel
ini yaitu dengan adanya penerapan datamining
untuk menetukan pola nasabah pada banj BRI
ini dapat membantu menyediakan pengetahuan
dan informasi yang bisa dijadikan acuan pihak
Bank untuk menilai nasabah dengan record data
yang ada untuk pengambilan kredit selanjutnya.
2.

Tinjauan Pustaka

Kredit
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berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga sedangkan nasabah
adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
Data Mining
Definisi Data Mining
a. Mengekstrak atau “mining” pengetahuan
dari kumpulan data yg sangat besar
b. Ekstraksi informasi yg berguna dari data,
dimana sebelumnya tidak diharapkan, tidak
dikenal & implisit
c. Eksplorasi & analisis, secara otomatis atau
semiotomatis dari sekumpulan data yg
sangat besar untuk memperoleh pola 2 data
yg berarti
d. Proses analisis database yg besar secara
semiotomatis untk menemukan pola yang
valid, baru, berguna dan dapat dipahami
manusia.
Algoritma C4.5
Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang
digunakan untuk membentuk pohon keputusan.
Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi
dan prediksi yang sangat kuat dan terkenal.
Metode pohon keputusan mengubah fakta yang
sangat besar menjadi pohon keputusan yang
merepresentasikan aturan. Aturan dapat dengan
mudah dipahami dengan bahasa alami. Dan
mereka juga dapat diekspresikan dalam bentuk
bahasa basis data seperti Structured Query
Language untuk mencari record pada kategori
tertentu.
Klasifikasi
Dalam klasifikasi, terdapat target variabel
kategori. Sebagai contoh, penggolongan
pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori,
yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu,
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pendapatan rendah. Contoh lain klasifikasi
dalam bisnis dan penelitian adalah:
a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu
kredit merupakan transaksi yang curang atau
bukan.
b. Memperkirakan apakah suatu pengakuan
hipotek oleh nasabah merupakan suatu
kredit yang baik atau buruk.
c. Mendiagnosis seorang penyakit pasien untuk
mendapatkan termasuk kategori penyakit
apa.
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diharapkan dapat memberi gambaran yang dapat
diimplementsikan pada apikasi yang digunakan.
Teknik Analisa Data
Metode yang diusulkan untuk proses seperti ini
menggunakan metode
klasifikasi dengan
algoritma C4.5. Metode yang diusulkan untuk
proses penentuan nasabah kredit adalah seperti
gambar dibawah ini :
Data Nasabah Kredit Pegawai
BRIGuna yang digunakan untuk
acuan dalam pengaplikasian

Decision tree
Decision
treeatau
pohon
keputusanadalah pohon yang digunakan
sebagai prossedur penalaran untuk mendapatkan
jawaban dari masalah yang dimasukkan. Pohon
yang dibentuk tidak selalu berupa pohon
biner. Jika semua fitur dalam data set
menggunakan 2 macam nilai kategorikal
maka bentuk pohon yang didapatkan berupa
pohon biner. Jika dalam fitur berisi lebih dari
2 macam nilai kategorikal atau menggunakan
tipe numerik maka bentuk pohon yang
didapatkan biasanya tidak berupa pohon biner.

Penerapan Metode klasifikasi
Penerapan Algoritma C4.5
Perhitungan nilai prefensi untuk
setiap nasabah
Keluaran nasabah yang membayar
kredit lancar atau macet

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang
dilakukan penulis untuk mendapatkan data
yang valid adalah sebagai berikut :
1. Metode Interview atau wawancara
Metode
wawancara
dilakukan
dengan
melakukan wawancara terhadap pegawai Bank
bagian kredit BRI Unit Anduonohu Kendari
untuk mendapatkan informasi seputar syarat
kredit dan kriteria kredit. Selain itu juga
untuk mendapatkan data nasabah kredit untuk
dijadikan atribut pendukung.
2. Metode Studi Literatur
Pada metode studi literatur, mengumpulkan,
membaca, mempelajari, dan mencatat literatur
dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan
algoritma C4.5. Dari metode studi literatur

Gambar Alur yang diusulkan
Setelah alur pemodelan ditentukan, maka
penerapan aloritma C4.5 berupa perhitungan
nilai entropy dan nilai gain dapat dimulai dari
atribut yang digunakan dalam penelitian ini,
berikut :
Atribut
No Nasabah
Jenis Kelamin
Status
Umur
Penghasilan

Kategori
(Nomor Urut)
Laki-Laki
Perempuan
Menikah
Belum Menikah
< 50 Tahun : Muda
> 50 Tahun : Tua
Rendah : <=2.500.000
Sedang : 2.600.000

–
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Angsuran
Bulan
Label

4.400.000
Tinggi : >4.500.000
/ <1.000.000 : Rendah
>1.000.000 : Tinggi
Lancar
Macet
Tabel Data Kategori

Berikut adalah tahapan analisis yang akan
digunakan dalam penelitian ini :
Pengambilan Data
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serta digunakan sebagai data sampleuntuk
perhitungan entrophy dan gain secara
manual.
Pemodelan
Datamining
Algoritma C4.5

Menggunakan

Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan
nilai Entrophy dan Gain :

Penetuan Atribut

Data Training

Penerapan Data
Pada Sistem

Perhitungan Nilai
Klasifikasi
Hasil

Berdasarkan analisis data diatas :
1. Melakukan
pengambilan
data
dari
data nasabah Kredit Pegawai BRI Guna
2. pada Bank BRI Unit Anduonohu Kendari.
3. Menentukan atribut yang digunakan dalam
penelitian ini untuk dilakukan perhitungan.
4. Data yang digunakan untuk perhitungan
berupa sample sebanyak 81 data.
5. Hasil akurasi dari data training dengan hasil
dari sistem yang digunakan untuk
mengetahui nasabah yang memiliki nilai
lancar atau macet.
4.

Gambar Nilai Entropy & Gain
Nilai gain tertinggi dijadikan node akar
pertama. Untuk node akar selanjutnya,
dilakukan perhitungan lagi sampai semua
tupel terpenuhi, seperti gambar berikut,

Hasil dan Pembahasan

Pengujian Data
Pada penelitian ini digunakan 81 data sampel
nasabah untuk menentukan akurasi klasifikasi,
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Akurasi
Perhitungan akurasi dilakikan dengan cara
membagi jumlah data yang diklasifikasi secara
benar dengan toal sample data testing yang diuji.

Gambar Pohon Keputusan

Dari Model gambar pohon keputusan diata
didapat pola / aturan seperti berikut :

=

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑥100 %
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

=

73
𝑥100 % = 90,1 %
81

Precision
Nilai precision dihitung dengan cara membagi
jumlah data benar yang bernilai positif (True
Positive) dibagi dengan jumlah data yang
bernilai positif (True Positive) dan data salah
yang bernilai (False Positive).
=

=

𝑡𝑝
tp +fp

34
34+1

𝑥 100 %

𝑥 100 % = 97,1 %

Recall

5. Hasil Pengujian
a. Dari hasil pengujian sistem menggunakan
bahasa pemprograman java netbean dengan
metode decision tree C4.5 dengan jumlah
data sebanyak 81 data record, maka
menghasilkan 73 data teridentifikasi benar
dan 8 data teridentifikasi salah. Untuk
menentukan akurasi kinerja dari sistem ini
maka
nilai
hasil
pengujian
akan
dimasukkan ke dalam persamaan berikut :

Sedangkan recall dihitung
dengan
cara
membagi data benar yang bernilai positive
(tp)dengan hasil penjumlahan dari data benar
yang bernilai positif (tp)dan data salah yang
bernilai negative (fn).
𝑡𝑝

= tp +fn 𝑥 100 %
34

= 34+39 𝑥 100 % = 46,5 %
b. Dari
hasil
pengujian
menggunakan
software rapidminerdengan metode decision
tree C4.5 dengan jumlah data sebanyak 81
data record, maka menghasilkan 72 data
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teridentifikasi
benar
dan
9
data
teridentifikasi salah. Berikut adalah hasil
akurasi, precision, dan recall :
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yang berpenghasilan tinggi dan jangka
waktu <=42 bulan, dan berumur sudah tua.
7. Daftar Pustaka

Akurasi
72

= 81 𝑥 100 % = 88,89 %
Precision
35

= 35+4 𝑥 100 % = 87,5 %
Recall
35

= 35+37 𝑥 100 % = 48,6 %
Dari
kedua
hasil
percobaan
diatas,
menggunakan
software
rapidminer dan
pemprograman java netben dapat diambil ratarata sebagai berikut:
=
=
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Ages.New York: Dodd, Mead &
Company.

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑 +𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
2
88,89+90,1
2

%

= 89,5 %
6.

Astiko, Sunardi. 1996. “Pengantar Manajemen
Perkreditan”.Yogyakarta:
Andi
Yogyakarta.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, perancangan,
dan
pengujian
maka
dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
a. Berdasarkan
evaluasi
pembahasan
sebelumnya dan dari pengujian yang
telah dilakukan,
penerapan
data
mining
klasifikasi
pola
nasabah
menggunakan algoritma C4.5 pada Bank
BRI
unit
Anduonohu
Kendari
menghasilkan akurasi yang tinggi, baik
mengguanakn dengan aplikasi maupun
sftware rapidminer, yaitu 89,5%.
b. Berdasarkan
evaluasi
yang
telah
dilakukan, kriteria macet yang diperoleh
adalah yang berpenghasilan rendahatau
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