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Abstrak 

Pembiayaan untuk berbagai produk oleh perusahaan juga dikenal dengan istilah pemberian 

kredit, pemberian kredit merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi dan 

berpengaruh keberlangsungan perusahaan. Didalam kegiatan perkreditan sering terjadi 

masalah kredit macet atau kredit bermasalah yang disebabkan oleh gagalnya pengembalian 

sebagian pinjaman yang diberikan kepada para nasabah. Masalah ini sebenarnya dapat 

diatasi, salah satunya dengan mengidentifikasi dan memprediksi calon nasabah dengan baik 

sebelum memberikan pinjaman. Proses analisis permohonan kredit dalam mengerjakannya 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena, diperlukan adanya peramalan yang 

cepat dan akurat untuk mengetahui kelayakan kredit di masa mendatang salah satunya 

menggunakan teknologi di bidang data mining. Metode  klasifikasi Naïve Bayes merupakan 

salah satu  metode dari teknik klasifikasi data mining yang dapat memprediksi probabilitas di 

masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya namun mempunyai kelemahan 

dimana sifat independensi dari fitur Naïve Bayes tidak dapat selalu diterapkan sehingga akan 

berpengaruh pada tingkat akurasi perhitungan. Oleh karena sifat independesi tersebut metode 

klasifikasi Naïve Bayes perlu dioptimasi dengan teknik seleksi fitur. Algoritma genetika 

merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam  teknik seleksi fitur. Pada 

penelitian ini dilakukan analisa dan pembahasan dengan membagi 102 data konsumen yang 

ada ke dalam 4 kasus, dimana setiap kasus hanya mengambil beberapa sampel data konsumen 

untuk dilatih dan diuji dalam jumlah yang berbeda dan di akhir penelitian didapati 

kesimpulan bahwa fitur Jenis Kelamin, Tahun Kerja, Gaji, Hutang dan Tempo atau Jenis 

Kelamin, Pendidikan, Status Rumah, Tahun Kerja, Gaji dan Tagihan merupakan fitur yang 

paling optimal serta dapat menghasilkan akurasi terbaik pada setiap kasus, dimana pada kasus 

1 akurasi dapat mencapai 91,67%, kasus 2 akurasi dapat mencapai 86,36%, dan kasus 3 

akurasi dapat mencapai 70%. 

Kata Kunci : Optimasi, Naïve  Bayes, Risiko Kredit, Algoritma Genetika, Seleksi Fitur. 
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I. Pendahuluan 

Pemberian kredit merupakan 

kegiatan usaha yang mengandung risiko 

tinggi dan berpengaruh keberlangsungan 

perusahaan. Didalam kegiatan perkreditan 

sering terjadi masalah kredit macet atau 

kredit bermasalah yang disebabkan oleh 

gagalnya pengembalian sebagian pinjaman 

yang diberikan kepada para nasabah. 

Masalah ini sebenarnya dapat diatasi, salah 

satunya dengan mengidentifikasi dan 

memprediksi calon nasabah dengan baik 

sebelum memberikan pinjaman. 

Metode klasifikasi Naïve Bayes 

merupakan salah satu metode dari teknik 

klasifikasi data mining. Metode klasifikasi 

Naïve Bayes dapat memprediksi 

probabilitas di masa depan berdasarkan 

pengalaman di masa sebelumnya sehingga 

dapat menentukan risiko kredit konsumen 

di masa depan berdasarkan pengalaman 

dari konsumen terdahulu. 

Menurut Socrates dkk (2016), 

kelebihan dari metode ini adalah algoritma 

yang sederhana dengan kompleksitas 

perhitungan yang rendah. Akan tetapi, 

pada metode klasifikasi Naïve Bayes 

terdapat kelemahan dimana sifat 

independensi dari fitur Naïve Bayes tidak 

dapat selalu diterapkan sehingga akan 

berpengaruh pada tingkat akurasi 

perhitungan. 

Oleh karena sifat independesi 

tersebut metode klasifikasi Naïve Bayes 

perlu dioptimasi dengan teknik seleksi 

fitur. Seleksi fitur merupakan tahapan 

penting dalam proses klasifikasi. Proses ini 

menganalisa fitur (data) sehingga 

menghasilkan fitur yang berperan atau 

kurang berperan dalam proses klasifikasi. 

Algoritma genetika merupakan salah satu 

metode yang sering digunakan dalam 

teknik seleksi fitur. 

 

II. Kajian Terdahulu 

A. Kajian Terdahulu 

Buani (2016) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Optimasi Algoritma Naïve 

Bayes dengan Menggunakan Algoritma 

Genetika untuk Prediksi Kesuburan 

(Fertility)” menguji kemampuan Naïve 

Bayes dalam membuat prediksi. Naïve 

Bayes memiliki beberapa kelemahan, 

kelemahan ini dapat dihilangkan dengan 

melakukan optimasi menggunakan 

Algoritma Genetika. Penelitian 

sebelumnya menggunakan Naïve Bayes 

menunjukkan tingkat akurasi 97,66% 

setelah optimasi dengan menggunakan 

data yang sama untuk mengoptimalkan 

Naïve Bayes dengan Algoritma Genetika 

hasil akurasi meningkat menjadi akurasi 

99,33%. 

Wati (2016) pada penelitiannya 

yang berjudul “Penerapan Algoritma 
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Genetika Untuk Seleksi Fitur Pada 

Analisis Sentimen Review Jasa Maskapai 

Penerbangan Menggunakan Naïve Bayes” 

dimana penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kualitas layanan jasa 

penerbangan sebuah maskapai 

penerbangan, berdasarkan review dari 

komentar-komentar positif maupun negatif 

dari penumpang yang dirangkum dari situs 

http://www.airlinequality.com, dimana 100 

komentar positif dan 100 komentar negatif 

diambil untuk data sampel untuk pelatihan 

dan pengujian. Metode Naïve Bayes dalam 

penelitian ini menghasilkan akurasi 

60.00% dan AUC sebesar 0.512 sedangkan 

akurasi setelah menggunakan pemilihan 

fitur Algoritma Genetika sebesar 89.50 dan 

AUC sebesar 0.919 termasuk kedalam 

excellent classification terjadi peningkatan 

akurasi sebesar 29.5% dan AUC sebesar 

0.407 sehingga pada penelitian ini terbukti 

bahwa penggabungan metode Naïve Bayes 

dengan pemilihan fitur Algoritma Genetika 

dapat meningkatkan akurasi. 

 

B. Landasan Teori 

1. Metode Klasifikasi Naïve Bayes  

Rintyarna (2016) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa metode 

klasifikasi Naïve Bayes adalah salah satu 

metode klasifikasi berbasis probability 

kemunculan fitur-fitur datasetnya terhadap 

fitur yang digunakan untuk training. 

Wahyuni (2016) juga menyebutkan 

bahwa Naïve Bayes merupakan metode 

klasifikasi yang berdasarkan probabilitas, 

dengan asumsi bahwa setiap variabel X 

bersifat bebas (independent). Dengan kata 

lain, Naïve Bayes mengasumsikan bahwa 

keberadaan sebuah atribut tidak ada 

kaitannya dengan keberadaan atribut yang 

lain. Jika diketahui bahwa X adalah data 

sampel dengan kelas (label) yang tidak 

diketahui, H merupakan hipotesa bahwa X 

adalah data dengan kelas (label) C, P(H) 

adalah peluang dari hipotesa H, P(X) 

adalah peluang data sampel yng diamati, 

maka P(X|H) adalah peluang data sampel 

X, bila diasumsikan bahwa hipotesa H 

benar ((valid). Karena asumsi atribut tidak 

saling terkait (conditionally independent), 

maka P(X|Ci) dapat didefinisikan pada 

persamaan berikut : 

𝑃(𝑋|𝐶𝑖) =  ∏ 𝑃(𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1 | 𝐶𝑖)         (1) 

2. Algoritma Genetika 

Algoritma Genetika merupakan 

suatu metode heuristik yang 

dikembangkan berdasarkan prinsip 

genetika dan proses seleksi alamiah Teori 

Evolusi Darwin. Metode optimasi 

dikembangkan oleh John Hollan sekitar 

tahun 1960-an dan dipopulerkan oleh salah 

seorang mahasiswanya, David Goldberg, 

pada tahun 19800-an (Haupt dan Haupt, 

2004) dalam (Zukhri,2014). 
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Haupt dan Haupt (2004) didalam 

Zukhri (2014) menyebutkan bahwa 

struktur dasar Algoritma Genetika terdiri 

atas beberapa langkah sebagaimana 

algoritma berikut : 

1).Inisialisasi populasi 

2).Evaluasi populasi 

3).Seleksi populasi yang akan 

dikenai operator genetika. 

4).Proses penyilangan pasangan 

kromosom tertentu. 

5).Proses mutasi kromosom 

tertentu. 

6).Evaluasi populasi baru. 

7).Ulangi dari langkah 3 selama 

syarat berhenti belum terpenuhi. 

 

3. Metode Evaluasi 

 Pada penelitian Socrates dkk 

(2016), metode evaluasi yang digunakan 

untuk mengukur tingkat akurasi 

perhitungan adalah dengan menggunakan 

metode evaluasi Matriks Confusion 

sebagai berikut : 

Gambar 1. Nilai Evaluasi Pengukuran Akurasi 

pada Matriks Confusion 

 

Pada penelitian ini, terdapat 5 

status pembayaran pada aplikasi prediksi 

tersebut yaitu : Macet, Kurang Lancar, 

Diragukan, Dalam Perhatian Khusus, dan 

Lancar. Status pembayaran tersebut 

diinisialisasikan dengan (1,2,3, 4, 5,). 

1). jika nilai inisialisasi hasil prediksi = 

nilai inisialisasi hasil sebenarnya pada data 

uji dan nilai inisialisasi hasil sebenarnya 

pada data uji lebih besar = 3, maka hasil 

evaluasi adalah TP ( True Positive) 

2). jika nilai inisialisasi hasil prediksi lebih 

besar dari nilai inisialisasi hasil sebenarnya 

pada data uji dan nilai inisialisasi hasil 

sebenarnya pada data uji lebih besar = 3, 

maka hasil evaluasi adalah FP (False 

Positive) 

3). jika nilai inisialisasi hasil prediksi lebih 

kecil dari nilai inisialisasi hasil sebenarnya 

pada data uji dan nilai inisialisasi hasil 

sebenarnya pada data uji lebih besar = 3, 

maka hasil evaluasi adalah FN (False 

Positive) 

4). namun jika nilai inisialiasi hasil 

prediksi = nilai inisialisasi hasil 

sebenarnya pada data uji dan nilai 

inisialisasi hasil sebenarnya pada data uji 

lebih kecil 3, maka hasil evaluasi adalah 

TN (True Negative) 

5). jika nilai inisialisasi hasil prediksi lebih 

kecil dari nilai inisialisasi hasil sebenarnya 

pada data uji dan nilai inisialisasi hasil 

sebenarnya pada data uji lebih kecil dari 3, 

maka hasil evaluasi adalah FN (False 

Negative) 

6). jika nilai inisialisasi hasil prediksi lebih 

besar dari nilai inisialisasi hasil sebenarnya 
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pada data uji dan nilai inisialisasi hasil 

sebenarnya pada data uji lebih kecil dari 3, 

maka hasil evaluasi adalah FP (False 

Positive) 

Untuk menghitung tingkat akurasi 

digunakan Persamaan sebagai berikut : 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
      (2)   

 

III. Metode Penelitian 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 

dengan mewawancarai staff bagian kredit 

analis dan didapatkan sampel data 

komsumen tahun 2015 dimana  data 

konsumen tersebut memiliki  atribut 

sebagai berikut : Jenis Kelamin (Lelaki, 

Perempuan), Pendidikan (Tidak Sekolah, 

SD, SMP, SLTA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, 

S3), Status Kepemilikan Rumah (Sendiri, 

Keluarga, Kontrak, Milik Perusahaan), 

Status Pernikahan (Sendiri, Nikah, 

Bercerai), Jumlah Tanggungan, Pekerjaan 

(Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, 

Wiraswasta), Lama Bekerja, Gaji Bulanan 

Tetap, Hutang, Tempo Pembayaran 

(3,6,9,12,15,18,24), Tagihan Perbulan dan 

Status Pembayaran (Macet, Kurang 

Lancar, Diragukan, Lancar, Dalam 

Perhatian Khusus). 

B. Tahapan Penelitian 

Proses penghitungan prediksi 

dengan Metode Naïve Bayes yang 

dioptimasi menggunakan Algoritma 

Genetika untuk seleksi fitur/data akan 

dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 

pelatihan dan tahap pengujian.  

 

Tahap Pelatihan 

1. Input Data Latih 

Data latih adalah data konsumen yang di 

dapat dari hasil langsung mewawancarai 

staff bagian kredit analis dan didapatkan 

sampel data tahun 2015 dari PT. Finansia 

Multi Finance (KreditPlus) Tanjungpinang 

berupa data konsumen. 

2. Proses Awal Data 

Proses awal pada klasifikasi data yang 

bertujuan untuk menyiapkan data agar 

menjadi terstruktur.  

3. Proses Seleksi Fitur Data Masukan 

Data latih yang telah bisa diolah akan 

dilakukan proses pemilihan fitur-fitur 

terbaik dengan menggunakan Algoritma 

Genetika.  

 

Proses Pengujian 

Tahapan ini dimulai dengan memasukan 

data yang akan diuji dengan menggunakan 

rumus Naïve Bayes dengan patokan data 

dari hasil proses data latih sebelumnya. 

1. Input Data Uji 

Data uji adalah data yang akan di lihat 

hasil prediksi yang mana data tersebut 

akan dinilai hasil prediksinya.  
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2. Proses Awal Data 

Proses awal pada klasifikasi data yang 

bertujuan untuk menyiapkan data agar 

menjadi terstruktur.  

3. Perhitungan nilai prediksi dengan 

algoritma Naïve Bayes 

Berdasarkan patokan data hasil proses 

pelatihan dari tahap pelatihan sebelumnya, 

dihitung nilai probabilitas tiap atribut/fitur 

data uji mengguna rumus Naïve Bayes. 

Besaran nilai perhitungan probabilitas 

atribut/fitur inilah yang akan menentukan 

hasil prediksi. 

 

IV. PERANCANGAN SISTEM 

Misal diketahui terdapat 5 data 

konsumen digunakan sebagai data latih, 

maka tahapan Algoritma Genetika adalah 

sebagai berikut : 

1. Proses Inisialisasi Populasi 

 Pada proses ini dilakukan 

inisialisasikan populasi dengan 

membangkitkan bilangan biner secara acak 

sebanyak jumlah data latih, sehingga pada 

masalah ini menggunakan pengkodean 

dalam bilangan biner.  

Tabel 1. Tabel Pembangkitan Populasi Awal 

 

2. Proses Evaluasi Populasi 

Ditentukan parameter Algoritma 

Genetika sebagai berikut : 

a. Probabilitas Penyilangan (Crossover) 

(Pc) = 0,65 

b.   Probabilitas Mutasi (Pm) = 0,1 

Evaluasi populasi yang terbentuk 

dengan menghitung nilai suaian 

(fitness)dengan menggunakan fungsi 

objektif yang dibentuk dalam studi kasus. 

Rumus : nilai Fitness kromosom [i] =  

∑1
𝑛 B[n]*S[n], dimana B[n] = Bobot pada 

gen n dan S[n] = nilai biner gen n pada 

kromosom i di populasi awal 

 Dimana nilai bobot ditentukan 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Tabel Perhitungan Nilai Bobot Pada setiap 

Gen 

 

Sehingga nilai fitness kromosom 

ditentukan sebagai berikut : 
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Tabel 3. Tabel Perhitungan Nilai Suaian {Fitness) 

Pada setiap Kromosom 

 

3. Proses Seleksi Populasi 

Proses seleksi populasi 

menggunakan metode seleksi sebanding 

dengan nilai suaian (fitness), metode ini 

dimplementasikan dengan model roda 

rolet. 

a. Perhitungan Turunan Fungsi Fitness 

dengan rumus Q[i] = 1/fitness[i]            (3) 

b. Hitung probabilitas kromosom dengan 

rumus : P[i] = Q[i] / total Q[i]                (4) 

c. Hitung nilai probabilitas kumulatif C[i] 

antar kromosom dengan rumus : 

C[i] = C[i-1]+P[i]                   (5) 

d. Bangkitkan bilangan acak untuk 

memilih induk yang akan menjadi 

kandidat untuk seleksi dengan 

membangkitkan bilangan acak / random 

(R) yaitu R[i], bilangan acak ini memiliki 

nilai antara 0 sampai 1. 

e. proses seleksi 

Tabel 4. . Tabel Proses Seleksi Kromosom dalam 

Populasi 

 

 

4. Proses Penyilangan (crossover) Pada 

Kromosom  

Metode penyilangan yang dipakai 

pada penelitian ini adalah metode 

penyilangan satu titik (one point 

crossover). Pertama pilih bangun bilangan 

acak sebanyak jumlah kromosom dalam 

populasi. Pilih bilangan yang kurang dari 

nilai Probabilitas Crossover (PC) yang 

telah ditentukan diawal dimana,  

nilai PC = 0,65. Memilih bilangan acak 

lagi mulai dari 0 sampai dengan panjang 

kromosom / gen–1 disebut posisi cut-point 

crossover dimana posisi itu akan 

menentukan posisi gen yang akan 

disilangkan antar kromosom induk yang 

telah dipilih sebelumnya. 

Kromosom dikawin-silang 

 Kromosom 

K1     ><   K3 

K3     ><  K5 

K5     ><  K1 

Posisi Cut-Point Crossover 

CPi Nilai Acak 

CP1  1 

CP3  3 

CP5  5 
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5. Proses Mutasi Pada Algoritma 

Genetika 

Proses mutasi akan melakukan 

pergantian 1 gen secara acak dengan nilai 

baru.  

Total gen =  

(jumlah gen dalam  kromosom) * jumlah 

poplulasi= 11 * 5    = 55 

a). Setelah itu, dibangkitkan bilangan acak 

antara 0 sampai sampai 1 sebanyak 

panjang total gen tersebut. 

b). Diawal sudah ditentukan nilai 

Probabilitas Mutasi (PM) sebesar 0,1 hal 

itu dapat menunjukan seberapa banyak 

total maksimal suatu gen dalam kromosom 

akan di mutasi : PM  * total gen = nilai 

hasil bulat  = 0,1   * 55  = 5,5 = 6 gen. 

c). Dari bilangan acak yang dibangkitkan 

sebelumnya, dipilih bilangan yang nilainya 

lebih kecil dari nilai PM yang telah 

ditentukan yaitu 0,1 sehingga didapat hasil 

sebagai berikut : 

d). Proses mutasi dengan pengkodean 

bilangan biner dilakukan dengan memilih 

gen secara acak, kemudian apabila gen 

tersebut bernilai 0 maka akan diganti 1, 

dsb.  

6. Proses Evaluasi Populasi Baru 

Setelah melewati proses mutasi, 

telah dihasilkan populasi baru yang disebut 

generasi 1, apabila sebelumnya ditentukan 

total generasi maksimum = 10 generasi 

maka, proses algoritma genetika akan 

berhenti ketika sudah mencapai 10 

generasi. Misal sudah didapat hasil akhir 

sebagai berikut : 

Tabel 5. Tabel Hasil Latih Data dengan Algoritma 

Genetika 

 

Proses algoritma genetika selesai 

dan berhenti ketika mencapai 10 generasi 

dengan mengasilkan nilai fitness tertinggi 

pada kromosom 5 sehingga fitur yang di 

pilih untuk proses pengujian adalah : 

Jenis Kelamin, Status Rumah, 

Status Nikah, Tahun Kerja, Gaji, Tempo 

 

B. Proses Uji dan Prediksi 

Gambar 2. Flowchart Olah data Uji dan Prediksi 

Tampilan olah data 

uji , dan evaluasi 

hasil prediksi

Tambah data 

pada data uji?

Input data uji, 

pilihan data 

pelatihan

Ya

Tdk

Proses inisialisasi data 

uji

Proses perhitungan hasil prediksi 

dengan menggunakan persamaan 

1 berdasarkan data pelatihan yang 

dipilih

Hasil 

prediksi

Evaluasi

Hasil prediksi?

Input data 

evaluasi pada 

data uji

Proses perhitungan nilai 

evaluasi TP, TF, FN, FP

Hasil evaluasi

Tdk

Uji Ulang

Data uji?

Tdk

Ya

Ya

Input data uji, 

pilihan data 

pelatihan

Proses inisialisasi data 

uji

Proses perhitungan hasil prediksi 

dengan menggunakan persamaan 

1 berdasarkan data pelatihan yang 

dipilih

Hasil 

prediksi

Hapus hasil 

prediksi ?

Proses hapus data hasil 

prediksi, data uji

Ya Tdk

START

START

 

1). Lakukan proses iniasialisasi data uji 

dengan menggunakan ketentuan 

inisialisasi sebagai berikut :  
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Tabel 6. Tabel Ketentuan Inisialisasi Data 

 

Dengan menggunakan data latih 

hasil pelatihan data menggunakan 

Algoritma Genetika sebelumnya, akan 

dihitung hasil prediksi menggunakan 

Metode Klasifikasi Naïve Bayes, lihat pada 

persamaan 1. 

Pada hasil seleksi fitur 

menggunakan Algoritma Genetika, telah 

terpilih Jenis Kelamin, Status Rumah, 

Status Nikah, Tahun Kerja, Gaji, dan 

Tempo sebagai fitur yang akan digunakan 

dalam pengujian sehingga pada proses 

pengujian dengan menggunakan metode  

Naïve  Bayes, hanya melihat probabilitas 

dari fitur terpilih tersebut. 

Dari perhitungan tersebut diketahui 

bahwa data uji yang dihitung 

menggunakan Metode Klasifikasi Naïve 

Bayes dengan optimasi teknik seleksi fitur 

Algoritma Genetika menunjukan hasil 

prediksi status pembayaran “Lancar”. 

Sedangkan jika data uji yang 

dihitung menggunakan Metode Klasifikasi 

Naïve Bayes tanpa optimasi menunjukan 

hasil prediksi status pembayaran “Kurang 

Lancar” seperti yang ditunjukan dalam 

tabel sebagai berikut 

 

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Hasil Prediksi dengan Data 

Aktual Konsumen 

 Pada analisa kali ini digunakan 

data aktual konsumen yang didapat dari 

hasil wawancara dengan staff credit 

analyze di PT. Finansia Multifinace 

(KreditPlus) Tanjungpinang. Data tersebut 

merupakan data konsumen pada tahun 

2015, dimana diambil kurang lebih 9 

sampel data konsumen di setiap bulan pada 

tahun 2015 sehingga ada 102 data 

konsumen yang didapat.  

Parameter algoritma merupakan 

salah satu bagian penting dalam penerapan 

Algoritma Genetika yang tidak mudah 

untuk ditentukan secara pasti. Parameter 

algoritma yang disarankan menurut De 

Jong (Hopgood, 2001) dalam 

(Zukhri,2014) adalah :  

1). Probabilitas penyilangan cukup besar 

(berkisar 60% sampai 70%)  



10 

 

 

2). Probabilitas mutasi cukup kecil (sebuah 

gen untuk sebuah kromosom)  

3). Ukuran populasi berkisar antara 50 

sampai 500 kromosom. 

Berdasarkan data yang ada dan saran 

untuk parameter yang digunakan maka 

pada analisa dan pembahasan pada bab ini 

ditentukan parameter Algoritma Genetika 

sebagai berikut : 

1. Parameter penyilangan (crossover) = 

0.65 

2. Parameter mutasi yang digunakan = 0.1 

3. Syarat berhenti operasi Algoritma 

Genetika yang digunakan adalah berhenti 

ketika telah mencapai generasi yang telah 

ditentukan yaitu : 1 generasi, 15 generasi, 

50 generasi, 75 generasi, 100 generasi, 150 

generasi, 250 generasi, 500 generasi, 750 

generasi dan 1000 generasi. 

Selanjutnya dilakukan pembagian 

data konsumen menjadi 4 kasus dengan 

pembagian sebagai berikut : 

1. Kasus pertama, memilih 30 data 

konsumen dari data konsumen yang ada 

sebagai data latih, lalu:  

a. Dilakukan pengujian 90% : 10%, 

sehingga akan dipilih secara acak 

sebanyak 3 data konsumen dari data 

konsumen yang ada untuk digunakan 

sebagai data uji. 

b. Dilakukan pengujian 70% : 30%, 

sehingga akan dipilih secara acak 

sebanyak 12 data konsumen dari data 

konsumen yang ada untuk digunakan 

sebagai data uji. 

2. Kasus kedua, memilih 50 data 

konsumen dari data konsumen yang ada 

sebagai data latih, lalu:  

a. Dilakukan pengujian 90% : 10%, 

sehingga akan dipilih secara acak 

sebanyak 6 data konsumen dari data 

konsumen yang ada untuk digunakan 

sebagai data uji. 

b. Dilakukan pengujian 70% : 30%, 

sehingga akan dipilih secara acak 

sebanyak 22 data konsumen dari data 

konsumen yang ada untuk digunakan 

sebagai data uji. 
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3. Kasus ketiga, memilih 71 data 

konsumen dari data konsumen yang ada 

sebagai data latih, lalu: 

a. Dilakukan pengujian 90% : 10%, 

sehingga akan dipilih secara acak 

sebanyak 8 data konsumen dari data 

konsumen yang ada untuk digunakan 

sebagai data uji. 

b. Dilakukan pengujian 70% : 30%, 

sehingga akan dipilih secara acak 

sebanyak 30 data konsumen dari data 

konsumen yang ada untuk digunakan 

sebagai data uji. 

4. Kasus keempat, memilih 91 data 

konsumen dari data konsumen yang ada 

sebagai data latih, lalu:  

a. Dilakukan pengujian 90% : 10%, 

sehingga akan dipilih secara acak 

sebanyak 11 data konsumen dari data 

konsumen yang ada untuk digunakan 

sebagai data uji. 

Hasil pengujian data ditampilkan 

pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 7. Tabel Hasil Perhitungan Akurasi 

Hasil Prediksi Data Aktual di Semua Kasus. 
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Dari tabel pengujian tersebut juga 

dapat dapat dilihat bahwa terjadinya 

penurunan nilai akurasi prediksi 

menggunakan metode klasifikasi Naïve  

Bayes, hal tersebut jelas terlihat khususnya 

ketika melihat nilai akurasi prediksi yang 

menggunakan ketentuan parameter b pada 

setiap pengujian, pada kasus 1, 

menghasilkan nilai akurasi prediksi 

sebesar 75%, pada kasus 2, turun menjadi 

72,727%, lalu pada kasus 3, turun kembali 

menjadi 43,33%. Hal ini terjadi seiring 

dengan pertambahan data latih maupun 

data uji dari pada setiap kasus. Pada 

ketentuan menggunakan parameter a, pada 

setiap pengujian, tidak terlihat jelas hal 

tersebut, karena pada pengujian dengan 

kasus 1, menghasilkan nilai akurasi 

prediksi 0%, sedangkan pada kasus 2, dan 

kasus 3, menghasilkan nilai akurasi 

prediksi yang sama yaitu sebesar 50%, 

namun dapat dilihat terjadinya penuruan 

nilai akurasi  prediksi menjadi 45,55% 

pada kasus 4, seiring dengan adanya 

penambahan data yang ditentukan pada 

kasus 4 tersebut.  Oleh karena itu, hal ini 

juga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

banyaknya semakin banyak data latih, 

maupun data uji dalam metode klasifikasi 

Naïve  Bayes berpengaruh terhadapa hasil 

prediksi juga, semakin banyak data latih 

ataupun data uji akan membuat data 

semakin bervariasi, seperti yang dikatakan 

sebelumnya, metode klasifikasi Naïve  

Bayes dalam melakukan prediksi akan 

melihat historis data sebelumnya / data 

latihnya, sehingga apabila data uji / data 

latihnya memiliki banyak kemiripan maka 

metode klasifikasi Naïve  Bayes dapat 

memprediksi dengan baik namun 

sebaliknya, jika data uji / data latihnya 

tidak memiliki banyak kemiripan atau 

semakin bervariasi, maka sulit untuk 

metode klasifikasi Naïve  Bayes dalam 

melakukan prediksi. 

Pada tabel Hasil Perhitungan 

Akurasi Hasil Prediksi Data Aktual di 

Semua Kasus, dapat dilihat bahwa pada 

kasus 1, dengan penggunaan parameter a, 

hasil latih data terbaik yang dapat 
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digunakan adalah hasil latih data pada 

generasi ke 5, 15, 500,100 dengan nilai 

akurasi 66,67% . Sedangkan pada kasus 1, 

dengan menggunakan parameter b, hasil 

latih data terbaik yang dapat digunakan 

adalah hasil latih data pada generasi ke 15, 

dan 500 dengan nilai akurasi, 91,67%. 

Pada kasus 2, dengan penggunaan 

parameter a, hasil latih data terbaik yang 

dapat digunakan adalah hasil latih data 

pada generasi ke 15, 50, 100,1000 dengan 

nilai akurasi 66,67%. Begitu juga dengan 

parameter b, hasil latih data terbaik yang 

pada parameter a juga merupakan hasil 

latih terbaik pada parameter b dengan nilai 

akurasi, 86,4%. Pada kasus 3, dengan 

penggunaan parameter a, hasil latih data 

terbaik yang dapat digunakan adalah hasil 

latih data pada generasi ke 15, 150, 

750,1000 dengan nilai akurasi 62,5%. 

Namun dengan penggunaan parameter b, 

hasil latih terbaik yang dapat digunakan 

adalah hasil latih data pada generasi ke 15 

dengan nilai akurasi sebesar 70%. 

Terakhir, pada kasus 4 dengan 

menggunakan parameter a, maka hasil 

latih data terbaik yang dapat digunakan 

terdapat pada generasi ke 150 dengan nilai 

akurasi sebesar 81,82%. 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Tabel Daftar Fitur yang Terpilih dengan 

Nilai Akurasi Terbaik 

 

Urutan fitur berdasarkan hasil uji : 

Tahun kerja, jenis kelamin, gaji, jumlah 

hutang, jumlah angsuran, pendidikan, 

tempo, jumlah tanggungan, status rumah, 

status nikah, pekerjaan. 

Urutan fitur berdasarkan nilai 

inisialisasi bobot : Gaji, jumlah hutang, 

jumlah angsuran, tahun kerja, pendidikan, 

jumlah tanggungan, status rumah, tempo, 

pekerjaan, status nikah, jenis kelamin. 

Urutan fitur berdasarkan hasil 

wawancara : Gaji, jumlah hutang, jumlah 

angsuran, tahun kerja, status rumah, 

jumlah tanggungan, tempo, pekerjaan, 

status nikah, pendidikan, jenis kelamin. 

 Berdasarkan tabel Daftar Fitur 

yang Terpilih dengan Nilai Akurasi 

Terbaik, terjadi pergeseran urutan data 

fitur yang sebaiknya diperhatikan terlebih 

dahulu dalam melakukan pengujian data, 

terutama pada fitur jenis kelamin yang 
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seharusnya berdasarkan hasil wawancara 

dan nilai inisialisasi bobot, tidak terlalu 

memiliki prioritas, namun selain fitur jenis 

kelamin, fitur lainnya tidak mengalami 

perubahan urutan signifikan, contohnya 

seperti fitur yang sangat perlu diperhatikan 

dalam pemberian kredit berdasarkan hasil 

wawancara dan inisialisasi bobot yaitu 

gaji, jumlah hutang, jumlah angsuran, dan 

tahun kerja konsumen. Fitur tersebut tetap 

pada urutan teratas. Urutan daftar fitur 

yang terpilih dengan nilai akurasi terbaik 

tersebut, murni dihasilkan dari hasil latih 

data menggunkan Algoritma Genetika 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya 

bahwa dalam penerepannya, Algoritma 

Genetika mengalami proses pembangkitan 

bilangan acak untuk inisialisasi populasi, 

proses penyilangan , dan proses mutasi 

serta terdapat nilai probabilitas 

penyilangan, serta nilai probabilitas mutasi 

sehingga hasil latih data menggunakan 

Algoritma Genetika sangat bervariasi dan 

tergantung dengan paremeter-parameter 

yang berpengaruh ketika proses latih data 

menggunakan Algoritma Genetika 

dijalankan. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

didapati dengan pemilihan data latih 

sebesar 70% dan pemilihan data uji 

sebesar 30% dari banyaknya data, pada 

kasus 1 didapati nilai akurasi terbesar 

sebesar 91,67%, pada kasus 2 didapati 

nilai akurasi terbesar 86,36% dan pada 

kasus 3 didapati nilai akurasi terbesar 

70%. Sehingga dari hasil penelitian ini, 

akan dicari fitur yang mampu bertahan 

disetiap kasus dan menghasilkan nilai 

akurasi paling optimal. Hal tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Pemilihan Fitur yang Paling 

Optimal 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

fitur Jenis Kelamin, Tahun Kerja, Gaji, 

Hutang dan Tempo atau Jenis Kelamin, 

Pendidikan, Status Rumah, Tahun Kerja, 

Gaji dan Tagihan. Merupakan fitur yang 

paling optimal serta dapat menghasilkan 

akurasi terbaik pada setiap kasus. 

VI. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan uji coba dan analisa 

terhadap sistem yang telah dibuat ini,  

maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 
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1). Berdasarkan hasil penelitian, didapati 

dengan pemilihan data latih sebesar 70% 

dan pemilihan data uji sebesar 30% dari 

banyaknya data, pada kasus 1 didapati 

nilai akurasi terbesar sebesar 91,67%, pada 

kasus 2 didapati nilai akurasi terbesar 

86,36%, pada kasus 3 didapati nilai akurasi 

terbesar 70%n dan pada kasus 4 didapat 

nilai akurasi terbesar 81,82%. 

2). Fitur Jenis Kelamin, Tahun Kerja, Gaji, 

Hutang dan Tempo atau Jenis Kelamin, 

Pendidikan, Status Rumah, Tahun Kerja, 

Gaji dan Tagihan. Merupakan fitur yang 

paling optimal serta dapat menghasilkan 

akurasi terbaik pada setiap kasus. 

3). Metode klasifikasi Naïve Bayes 

memerlukan optimasi jika menggunakan 

data latih yang banyak dan data uji yang 

variabelnya bervariasi, hal ini disebabkan 

sifat independensi metode klasifikasi 

Naïve Bayes yang tidak melihat 

keterkaitan antar variabel sehingga jika 

salah satu variabel mempunyai probabilitas 

0 maka tanpa melihat probabilitas variabel 

lain, hasil prediksi akan menghasilkan 0 

atau tidak terklasifikasi atau tidak 

terprediksi.   

4). Algoritma Genetika dapat digunakan 

sebagai metode optimasi untuk seleksi 

atribut yang kurang berperan pada data dan 

Metode klasifikasi Naïve Bayes dapat 

digunakan sebagai metode untuk 

memprediksi risiko kredit konsumen. 

5). Hasil prediksi dan tingkat akurasi 

dengan menggunakan metode klasifikasi 

Naïve Bayes cenderung tetap, sedangkan 

hasil prediksi dan tingkat akurasi dengan 

menggunakan metode klasifikasi Naïve 

Bayes yang telah dioptimasi dengan 

Algoritma Genetika cenderung berubah, 

hal ini disebabkan dalam proses pelatihan 

data latih atau proses optimasi fitur-fitur 

data yang akan diseleksi dilakukan dengan 

menggunakan Algoritma Genetika, 

sedangkan dalam penerapannya, Algoritma 

Genetika menggunakan pembangkitan 

bilangan random dalam setiap pemilihan 

kromosom baik untuk induk, proses 

persilangan maupun mutasi. Sehingga, 

solusi yang dihasilkan belum tentu 

merupakan solusi yang optimal, karena 

sangat dipengaruhi oleh bilangan acak 

yang dibangkitkan.  

 

B. SARAN 

Dengan melihat hasil yang didapatkan dari 

uji coba yang telah dilakukan,  

maka disarankan:  

1). Perlu adanya penambahan data 

untuk menambah data latih maupun data 

uji, sehingga dapat melakukan penelitian 

serta pengujian dengan pembagian data 

yang lebih bervariasi, sehingga dapat 

dilihat lebih detail lagi pengaruh jumlah 

banyaknya jumlah data latih maupun 
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jumlah data uji pada metode metode 

klasifikasi Naïve Bayes dengan optimasi 

Algoritma Genetika atau tanpa optimasi. 

2). Sebaiknya perhitungan 

inisialisasi bobot untuk fitur yang berperan 

maupun tidak berperan, tidak lagi 

menggunakan keterangan hasil 

wawancara, namun dilakukan perhitungan 

berdasarkan data yang digunakan untuk 

data latih, perhitungan inisialisasi bobot 

tersebut di hitung dan diurutkan dengan 

Algoritma Genetika, lalu hasil inisialisasi 

bobot yang terbaik akan digunakan 

kembali ke dalam Algoritma Genetika 

untuk menseleksi fitur yang kurang 

berperan, sehingga proses Algoritma 

Genetika disini dilakukan 2 kali atau dapat 

juga menggunakan perhitungan lain 

contohnya menggunakan algoritma K-NN 

yang dilakukan oleh Buani (2016). 

3). Penelitian selanjutnya jika 

menggunakan data latih yang sedikit 

sebaiknya  menggunakan metode selain 

metode klasifikasi Naïve Bayes misal 

dengan metode Jaringan Syaraf Tiruan, hal 

ini dikarenakan metode klasifikasi Naïve 

Bayes mempunyai sifat independensi 

terhadap fitur data, sehingga tidak melihat 

keterhubungan antar data, setiap fitur 

memiliki peluangnya masing-masing 

sehingga jika ada satu fitur yang hilang 

akan menyebabkan probabilitas fitur 

tersebut menjadi 0, hal tersebut akan 

membuat data menjadi sulit untuk 

diklasifikasikan. Naïve Bayes lebih akurat 

dalam hal pengambilan keputusan data 

baru, namun Jaringan Syaraf Tiruan 

memiliki teknik yang lebih bagus 

dibandingkan dengan Naïve Bayes. 

Jaringan Syaraf Tiruan mempunyai 

karakteristik yang adaptif yaitu belajar dari 

data sebelumnya, tanpa menggunakan 

probabilitas dari data input untuk 

menentukan terklasifikasi atau tidak. 

. 
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