
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya (UUD 1945 pasal 33 ayat 1). Menurut  Pasal  1 ayat  

11 Undang-Undang  Nomor 10 Tahun  1998,  Kredit  adalah  penyediaan  uang  

atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank atau instansi keuangan dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi   utangnya   setelah   jangka   waktu   

tertentu dengan jumlah bunga. Koperasi    memiliki    kebijakan    yang   berbeda-

beda dalam pemberian kredit. Tetapi pada umumnya pemberian kredit dipengaruhi 

beberapa faktor seperti kepercayaan,  kesepakatan,  jangka  waktu,  risiko  dan 

balas jasa (Kasmir, 2010). Analis kredit perlu mengidentifikasi  dan menilai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi nasabah dalam pengembalian kredit (Costa G. 

et al, 2007). 

Koperasi Kredit Sejahtera merupakan salah satu Badan Usaha miliki P3RI 

(Persatuan Purna Karyawan Perkebunan Republik Indonesia). Koperasi Kredit 

Sejahtera juga merupakan KOPDIT Primer yang berorientasi pada kepentingan 

anggota dengan meningkatkan pelaksanaan 5 (lima) wajib yaitu mengikuti program 

simpan pinjam, pendidikan, Daperma (Dana Perlindungan Bersama), audit dan 

membayar iuran solidaritas. KOPDIT Sejahtera ini berada dibawah naungan 

PUSKOPDIT Caraka Utama. Dimana PUSKOPDIT Caraka Utama merupakan 

koperasi kredit sekunder di Lampung. Lembaga koperasi memiliki banyak bidang 

usaha yaitu salah satunya kredit simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam 
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mendapatkan modal dari hasil pemupukan simpanan dari anggotanya, dan nantinya 

akan dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan modal (Kopdit 

Sejahtera, 2017). 

Berdasarkan data Koperasi Kredit Sejahtera saat ini, dana kelalaian 

pinjaman mengalami peningkatan. Dana kelalaian pinjaman tahun 2016 meningkat 

sebesar 55,73% dibandingkan tahun sebelumnya (Lampiran Posisi Keuangan 

KOPDIT SEJAHTERA, 2017). Meningkatnya dana kelalaian pinjaman 

mempengaruhi kelancaran pinjaman di KOPDIT Sejahtera. Untuk meminimalisir 

terjadinya peningkatan kelalaian pinjaman maka diperlukan sebuah metode yang 

untuk mengklasifikasikan kelalaian pinjaman anggota KOPDIT Sejahtera. 

Sehingga nanti ada dua klasifikasi yaitu lancar dan tidak lancar, dari hasil klasifikasi 

tersebut pengambil keputusan dapat memberikan keputusan – keputusan yang 

terbaik dalam permasalah kelalaian pinjaman anggota KOPDIT Sejahtera. Atribut 

yang digunakan antara lain adalah nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, gaji, 

jumlah pinjaman serta jangka waktu. Salah satu metode yang dapat diterapkan 

dalam permasalahan ini adalah Naïve Bayes. 

Naïve Bayes merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk  

mengklasifikasikan data. Penelitian terdahulu yang menggunakan naïve bayes 

menunjukkan bahwa naïve bayes cocok untuk mengklasifikasikan kasus seperti ini, 

dimana tingkat akurasi klasifikasinya 98,3% (Kurniawan D.A., 2017). Hasil 

klasifikasi yang dilakukan nantinya dapat membantu para staff di KOPDIT 

Sejahtera untuk meminimalisir tingkat kelalaian pinjaman dan yang mengambil 

keputusan dapat memberikan keputusan yang terbaik sejak dini dengan mengetahui 
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hasil dari klasifikasi lancar atau tidak lancarnya serta tingkat akurasinya untuk 

mencapai hasil yang optimal. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana menerapkan algoritma naïve bayes terhadap kelalaian 

pinjaman KOPDIT Sejahtera ? 

2. Bagaimana mengetahui tingkat akurasi menggunakan algorima Naïve 

Bayes ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu :  

1. Objek penelitian dilakukan di KOPDIT (Koperasi Kredit) Sejahtera 

Bandar Lampung. 

2. Data yang digunakan diperoleh dari data daftar anggota pinjaman di 

KOPDIT Sejahtera. 

3. Variabel yang digunakan hanya nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, 

gaji, jumlah pinjaman serta jangka waktu. 

4. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah menggunakan 

algoritma Naïve Bayes. 

5. Pengujian tingkat akurasi dilakukan dengan WEKA dan RAPIDMINER. 

6. Data yang digunakan hanya tahun 2015, 2016 dan 2017. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Menguji variabel klasifikasi data anggota KOPDIT Sejahtera dengan 

algoritma Naïve Bayes berdasarkan nama, jenis kelamin, umur, 

pekerjaan, gaji, jumlah pinjaman serta jangka waktu. 

2. Menguji kesesuaian hasil pengelompokkan kelalaian pinjaman. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai media informasi staff koperasi dalam meminimalisir tingkat 

kelalaian pinjaman anggota koperasi kredit sejatera. 

2. Dapat memberikan informasi kelalaian pinjaman anggota koperasi 


