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ABSTRAK 

PT. Yamaha Panca Motor merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan kendaraan roda dua khusus nya kendaraan merek Yamaha, selain itu PT. Panca Motor 

juga  menyediakan layanan dalam penjualan suku cadang asli Yamaha dan servis motor. 

Pembayaran dengan sistim kredit, pihak usaha harus bisa cermat dalam memilih para pelanggan, 

dikarenakan dengan sistem ini, perusahaan mempunyai piutang, sehingga dalam pemilihan calon 

pelanggan harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadinya kesulitan dalam pembayaran 

angsuran kendaraannya. Sistem ini dihitung menggunakan rumus matematika berdasarkan bobot 

dan kriteria-kriteria. Metode bayesian digunakan berdasarkan data training dan probabilitas 

bersyarat untuk pengelompokan data. Pada penelitian ini menggunakan metode bayesian dalam 

penentuan kelayakan pengajuan kredit motor dan diharapkan dapat membantu dalam penentuan 

Layak atau tidaknya seseorang menerima kredit secara cepat dan tepat. variabel yang digunakan 

adalah Lokasi, status, jumlah keluarga, identitas, pekerjaan, penghasilan, riwayat, tabungan, 

harga, kelayakan. Dari 34 data trainning yang digunakan, metode bayes mempunyai tingkat 

akurasi sebesar 60%. 

Kata kunci : PT.Yamaha panca Motor, metode bayesian, variabel, data trainning, tingkat 

akurasi. 

1. Pendahuluan 

Dalam kurun waktu belakangan ini, sepeda motor merupakan alat transportasi yang 

cukup popular dikalangan masyarakat, dikarenakan alat transportasi tersebut mempunyai desain 

yang cukup kecil dimana mampu untuk menghindari dari kemacetan lalu lintas yang sering 

dijumpai di kota batam ini, tidak seperti alat transportasi lainnya, alat transportasi ini mempunyai 

nilai ekonomis yang cukup tinggi, dimana hampir semua lapisan masyarakat mampu untuk 

membelinya. 



Dengan melirik peluang yang ada, banyak wirausahawan membuka usaha penjualan 

sepeda motor baik yang baru maupun yang sudah bekas, dengan ekonomi yang semakin sulit ini, 

tidak sedikit para penjual sepeda motor melakukan system perkreditan dalam 

pembayarannya.dengan begitu,para pembeli tidak perlu repot dalam mengumpulkan dana yang 

lumayan tinggi untuk membeli sepeda motor tersebut secara Tunai (cash), dengan melihat 

kondisi keuangan dan kemampuan untuk membayar angsuran, para konsumen sudah bisa 

memiliki kendaraan tersebut,ditambah lagi banyak usaha penjualan tidak melakukan system 

uang muka dalam pembelian tersebut. 

Pembayaran dengan system kredit tersebut, pihak usaha harus bisa cermat dalam memilih 

para pelanggan, dikarenakan dengan system ini, perusahaan mempunyai piutang,sehingga dalam 

pemilihan calon pelanggan harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadinya kesulitan dalam 

pembayaran angsuran kendaraannya. 

Pada umumnya, setiap pengusaha perkreditan melakukan ketetapan dengan mensurvei 

calon pelanggannya,dengan melihat karakteristik pelanggan,  kemampuan financial, tanggungan 

yang dipunya,sampai tempat tinggal. dengan melihat uraian tersebut maka dari itu penulis 

mengangkat tema Proposal Skripsi berjudul”Aplikasi Sistem pendukung keputusan 

Pengajuan Kredit Sepeda Motor Menggunakan Metode Bayes pada PT. Yamaha Panca 

Motor” untuk memudahkan pihak yang terkait dalam menentukan layak atau tidaknya 

pelanggan tersebut menerima kredit kendaraan. 

 

II. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu antara lain: 

SilviAgustina,Aditya Rachmadi,S.ST,.MTI.(2012),Sistem Pendukung Keputusan 

Penentuan Prioritas Pelanggan Dealer Suzuki Soekarno-hatta Malang menggunakan Metode 

AHP dan SAW.Dalam penelitian ini menggunakan metode AHP sebagai metode 

pembobotan, dan metode SAW sebagai metode perankingan pelanggan. Kriteria yang 

digunakan adalah frekuensi pembelian, jenis pembayaran, lama cicilan, dan frekuensi servis 



dari data pelanggan Dealer Suzuki Soekarno Hatta tahun 2012. Implementasi sistem 

pendukung keputusan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

Dari hasil pengujian fungsional, sistem pendukung keputusan ini telah memenuhi analisa 

kebutuhan, dari hasil pengujian sensitivitas tidak terdapat kriteria yang sensitif, dan dari 

hasil pengujian penerimaan pengguna, rata-rata responden setuju dengan kemudahan dan 

manfaat sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pelanggan. Sistem yang dibangun 

menghasilkan perankingan pelanggan berdasarkan dengan preferensi terbesar 0,9828 dan 

lokasi promosi yang tepat adalah kecamatan Sukun Kota Malang. Dengan adanya sistem ini, 

diharapkan dapat memberikan solusi bagi Dealer Suzuki Soekarno Hatta dalam mengolah 

data pelanggan dan menentukan prioritas pelanggan dan lokasi promosi yang tepat. 

 

III. Metode Penelitian 

 

penelitian dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut : 
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1. Studi Literatur Pada tahap ini akan di lakukan pencarian landasan teori yang diperoleh dari 

berbagai buku dan juga internet untuk melengkapi pembendaharaan konsep dan teori. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu antara lain : 

Silvi Agustina,Aditya Rachmadi,S.ST,.MTI.(2012),Sistem Pendukung Keputusan 

Penentuan Prioritas Pelanggan Dealer Suzuki Soekarno-hatta Malang menggunakan Metode 

AHP dan SAW.Dalam penelitian ini menggunakan metode AHP sebagai metode 

pembobotan, dan metode SAW sebagai metode perankingan pelanggan. Kriteria yang 

digunakan adalah frekuensi pembelian, jenis pembayaran, lama cicilan, dan frekuensi servis 

dari data pelanggan Dealer Suzuki Soekarno Hatta tahun 2012. Implementasi sistem 

pendukung keputusan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

Dari hasil pengujian fungsional, sistem pendukung keputusan ini telah memenuhi analisa 

kebutuhan, dari hasil pengujian sensitivitas tidak terdapat kriteria yang sensitif, dan dari 

hasil pengujian penerimaan pengguna, rata-rata responden setuju dengan kemudahan dan 

manfaat sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pelanggan. Sistem yang dibangun 

menghasilkan perankingan pelanggan berdasarkan dengan preferensi terbesar 0,9828 dan 

lokasi promosi yang tepat adalah kecamatan Sukun Kota Malang.  

Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memberikan solusi bagi Dealer Suzuki 

Soekarno Hatta dalam mengolah data pelanggan dan menentukan prioritas pelanggan dan 

lokasi promosi yang tepat. 

 

        Taufik Akbar, Ely Rosely, Ir., MBS,Rochmawati, ST.(2009)membuat aplikasi penjualan 

suku cadang dan jasa perbaikan sepeda motor.Perusahaan seringkali mengalami kesulitan 

untuk mengetahui hasil transaksi penjualan suku cadang (spare part) dan jasa perbaikan 

sepeda motor, sehingga dibutuhkan suatu aplikasi untuk menangani masalah yang terjadi. 

Proyek akhir ini dibangun dalam beberapa tahap, yaitu tahap analisis, desain, coding, 

pengujian, dan penerapan aplikasi. Desain aplikasi menggunakan desain sistem dengan Data 

Flow Diagram (DFD). Sedangkan pada tahap coding, aplikasi ini dibangun menggunakan 

bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) dengan database MySQL. 

 Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses 

pencarian,penginputan,dan pengelolaan data dalam proses penjualan,sehingga data yang ada 



akan lebih terstruktur dan lebih mudah dalam proses pengaksesannya.Aplikasi ini akan 

membantu proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien 

         

         LindaHartanto(2010) perancangan dan pembuatan sistem informasi penjualan Spare 

part Toyota pada toko Jaya Motor Berbasis Web.pada jurnal ini,penulis 

mengimplementasikan sebuah website E-comerce untuk toko jaya motor untuk melakukan 

penjualan spare parts Toyota Secara online.Website e-commerce ini dibuat menggunakan 

Dreamweaver MX sebagai penunjang interface-nya, memakai bahasa pemrograman HTML 

dan PHP, dan menggunakan MySQL sebagai software database.Di dalam website ini 

disediakan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh customer, seperti informasi 

spare part yang ditawarkan dan disediakan pula fasilitas untuk administrator dalam 

pengelolahan data secara online 24 jam. Website ini juga menyediakan informasi pembelian 

yang telah dilakukan oleh customer pada menu "Order History", serta menu "Guestbook" 

untuk saran dan kritik dari customer yang berguna untuk pengembangan sistem lebih 

lanjut.Untuk customer dan administrator mempunyai username yang berbeda-beda. 

    Norudin Mansor dan Ahmad Faisal Amri Abidin(2010). The Application of  E-

Commerce among Malaysian Small Medium Enterprises. pada jurnal ini peneliti berupaya 

menghubungkan antara lima variable independen terhadap penggunaan aplikasi E-commerce 

(variable devenden).kelima variable indevenden tersebut adalah Pemasaran, Logistik, 

Procurement, Keamanan dan Kebijakan Pemerintah. Menurut Fatimah(1999)tujuan 

pemasaran untuk memperoleh target/konsumen yang lebih baik, dengan pesan pemasaran 

yang tepat pada waktu yang tepat pula. 

 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini di lakukan pengumpulan data dengan cara melakukan 

observasi,wawancara dan analisis dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian  

pada PT.Panca Motor. 

3. Analisa Masalah 

Pada tahap ini di harapkan dapat dihasilkan analisa permasalahan yang ada, berupa 

kendala permasalahan yang terjadi dalam proses pengajuan kredit untuk pembelian 



sepeda motor yang terjadi sebelumnya pada perusahaan tersebut. Sehingga penulis 

dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. 

4. Pengembangan sistem 

Pada tahap ini di lakukan pengembangan sistem dengan menggunakan model 

waterfall (air terjun). 

5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini di lakukan pembuatan laporan yang disusun berdasarkan hasil 

penelitian ini dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data primer atau data 

skunder dan menggunakan metode penelitian yang relevan serta terarah pada pokok 

permasalahan yang ada. 

 

IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Analisis Hasil Observasi 

Dalam penentuan kelayakan pelanggan dalam mendapatkan kredit dari usaha ini, maneger 

melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pelanggan, manager tersebut 

menetapkan point kriteria yang dianggap penting sebagai berikut: 

1. Lokasi Tempat Tinggal 

2. Status Tempat Tinggal 

3. Pekerjaan 

4. Kartu Keluarga 

5. KTP 

6. Penghasilan 

7. Rekening Tabungan 

8. Kedisiplinan 

9. Harga Motor 



 

 

4.2 Perancangan Flowchart Diagram 

Pada tahap proses pengolahan data sistem, dibutuhkan sebuah perancangan sistem yang 

direpresentasikan dalam bentuk flowchart diagram untuk membantu dalam membangun aplikasi 

ini. Berikut adalah flowchart diagram dari proses pengolahan data pada aplikasi 

Data kriteria 

START

Input kriteria

Ada input

Proses pengolahan data 

dengan bayesian

STOP

N

Y

Keputusan Layak 

atau tidak

 



Gambar 4.1 Flowchart Proses Secara Umum 

 

4.3 Perancangan DFD (Data Flow Diagram) 

Pada tahap proses pengolahan data sistem, dibutuhkan sebuah perancangan sistem yang 

dipresentasikan dalam bentuk DFD (Data Flow Diagram) untuk membantu dalam membangun 

aplikasi ini. 

4.3.1 DFD Level 0 
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Gambar 4.2 DFD Level 0 

 

4.3.2 DFD Level 1 
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Gambar 4.3 DFD Level 1 



4.4 Perancangan Basis Data 

Perancangan database dilakukan dengan mebuat tabel-tabeluntuk menampung data dari hasil 

preprocessing yang akan dibuat untuk data training. Data training ini nantinya akan 

diklasifikasikan dengan metode naive bayes sehingga dihasilkan keluaran berupa keputusan 

apakah seseorang layak mendapatkan kredit atau tidak. 

 

   hasil dan Analisis 

Perhitungan Metode Bayes Secara Manual 

Dari tabel 5.1 di atas terdapat 3 class dari klasifikasi yang dibentuk, yaitu : 

C1 = Kelayakan = layak 

C2 = kelayakan = tidak layak 

Misal terdapat data X ( belum diketahui classnya ) 

X = ( lokasi = batuaji, tinggal = tetap, keluarga < 3, identitas ada, pekerjaan PNS, belum pernah 

kredit, tabungan > 5 juta, harga motor < 15 juta ) 

 

Penyelesaian : 

Dibutuhkan untuk memaksimalkan P(X|Ci) P(Ci) untuk i = 1,2 

P(Ci) merupakan prior probability untuk setiap class berdasar data contoh : 

Tabel 5.2 Prior Probability 

No Kriteria Penilaian layak Tidak layak 

1 lokasi(1) 15/17 13/17 

2 lokasi(2) 15/17 2/17 

3 lokasi(3) 1/17 2/17 

4 tinggal (tetap) 16/17 14/17 

5 tinggal(kontrak) 1/17 3/17 



6 keluarga (<3) 15/17 13/17 

7 keluarga (3-6) 1/17 2/17 

8 keluarga (6>) 1/17 2/17 

9 identitas (ada) 17/17 14/17 

10 Identitas(tidak ada) 0/17 3/17 

11 Pekerjaan(PNS) 15/17 13/17 

12 pekerjaan (wirausaha) 2/17 2/17 

13 Pekerjaan(wiraswasta) 1/17 1/17 

14 Riwayat(belum pernah kredit) 14/17 0/17 

15 riwayat (pernah kredit) 3/17 0/17 

16 riwayat(masuk blacklist) 1/17 16/17 

17 tabungan(> 5 juta) 15/17 13/17 

18 tabungan (1 sampai 5 juta) 2/17 2/17 

19 tabungan (< 1 juta) 1/17 3/17 

20 Harga motor (<15 juta) 15/17 13/17 

21 Harga motor(15-25 juta) 1/17 2/17 

22 Harga motor( >25 juta) 1/17 2/17 

 

X = ( lokasi = batuaji, tinggal = tetap, keluarga < 3, identitas ada, pekerjaan PNS, belum pernah 

kredit, tabungan > 5 juta, harga motor < 15 juta ) 

Kelayakan layak =  0.38334832 

Kelayakan tidak layak =  0 

Jika ( lokasi = batuaji, tinggal = tetap, keluarga < 3, identitas ada, pekerjaan PNS, belum pernah 

kredit, tabungan > 5 juta, harga motor < 15 juta ),maka menurut perhitungan bayesian kelayakan 

= LAYAK 

 



5 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian untuk menentukan kelayakan pengajuan 

kredit motor  menggunakan metode bayes antara lain : 

1. Proses pengklasifikasian nilai sangat penting karena dapat mengelompokkan  nilai-

nilai yang akan diuji. 

2. Dari 10 data trainning dan 15 data sampel yang digunakan, metode bayes mempunyai 

tingkat akurasi sebesar60%   

3. Algoritma naive bayes bila diimplementasikan menggunakan data yang digunakan 

dalam proses training akan menghasilkan nilai kesalahan yang lebih besar karena pada 

naive bayes nilai suatu atribut adalah independent terhadap nilai lainnya dalam satu 

atribut yang sama. Namun memiliki akurasi yang lebih tinggi bila dimplementasikan 

ke data yang berbeda dari data training dan kedalam data yang jumlahnya lebih besar. 

4. Sistem penentuan kelayakan pengajuan kredit motor yang dibangun berjalan dengan 

sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan validitas sistem yang mencapai 100%. 

5.3 Saran 

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan dalam penelitian ini, dengan harapan akan 

menjadi saran yang bermanfaat, yaitu : 

1. Pada metode bayeskeakuratan hasil klasifikasi tergantung dari data trainning sehingga 

pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan data trainning agar hasil 

lebih akurat. 

2. Mengembangkan sistem penentuan ekowisata mangrove berbasis mobile atau android. 

3. Mengembangkan sistem penentuan ekowisata mangrove menggunakan metode lain. 
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