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 Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi yang 

mengklasifikasikan permohonan kredit pada Bank BPR Kepri Bintan, dengan adanya sitem 

informasi  ini berfungsi untuk mempermudah dan mengetahui para calon nasabah saat pengajuan 

permohonan kredit mengalami lancar atau beresiko. Dalam menentukan permohonan kredit 

digunakan perhitungan klasifikasi algoritma ID3, perhitungan klasifikasi ini menggunakan 

atribut yaitu bi checking, tujuan peminjaman, aktiva, pasiva, harga jaminan dan pendapatan. 

Pada penelitian ini metode algoritma ID3dalam melakukan klasifikasi permohonan kredit 

meghasilkan klasifikasi yang berbeda. Dari 200 data sample yang ada, 27 diantara nya berbeda 

dan 173 menghasilkan permohonan kredit yang sama dengan data lapangan.  

 

Kata kunci : Klasifikasi, metode algoritma ID3 

 

This research aims to build an information system which classifies the application for 

credit at Banks BPR Kepri Bintan, with the presence of this information system serves to 

facilitate the prospective customer and know the time of filing the petition for credit are having 

smoothly or at risk. In determining the application for credit calculations use ID3 algorithm 

classification, the classification of these calculations using the attributes i.e. bi checking, loan 

purpose, assets, liability, price guarantee and income. On the research methods of algorithm 

ID3dalam do meghasilkan credit application classification classification is different. Of the 200 

existing sample data, 27 among its different and 173 produces the same credit application with 

the data field. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kredit yang disalurkannya jika banyak yang 

macet akan menimbulkan kerugian yang besar bagi 

nasabah kerena aset yang ia punya akan diambil 

alih oleh pihak bank. Kerugian yang besar ini akan 

menghambat operasi perusahaan. Dan supaya 

kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti 

Pemerintah juga yang harus memberi asupan  

modal. Artinya, rakyat juga yang harus 

menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit 

macet itu. Selain itu, bank-bank Pemerintah hingga 

kini masih dominan dalam pemberian kredit 

terhadap keseluruhan aset perbankan nasional.  

Biasanya di saat kredit macet terjadi dan 

dilakukan pemeriksaan, maka persoalannya tidak 

akan lepas dari pemeriksaan pada nasabah dan aset 

yang ia punya. Dalam setiap penanganan kredit 

macet selalu mengutamakan kenyamanan pada 

nasabah. Kebanyakan dari nasabah jika terjadi 

penunggakan pembayaran maka akan selalu 

diabaikan dan membuat aset yang ia punya tertarik 

oleh pihak bank. Kalau kredit macet itu karena 

ulah oknumnya, maka bukan berarti bank ataupun 

perusahaannya harus tutup. Bank yang tercemar 

akan menimbulkan efek negative berupa terjadi 

krisis kepercayaaan terhadap industri perbankan. 

Efek negative melalui pencairan dana dan 

melarikannya ke luar negeri.  

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

analisa permohonan kredit dengan menggali data-

data yang sudah ada terhadap data nasabah 

permohonan kredit berdasarkan atribut-atributnya 

dengan teknik data mining menggunakan algoritma 

ID3. Data mining adalah proses menganalisa data 

dari perspektif yang berbeda dan 

menyimpulkannya menjadi informasi - informasi 

yang penting yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya 

pengeluaran atau keduanya. Dengan menggunakan 

algoritma ID3 untuk klasifikasi data nasabah kredit 

diharapkan dapat mengetahui prediksi jenis 

permohonan kredit dan mengurangi jumlah kredit 

macet. Sehingga hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Kepri Bintan untuk mengetahui klasifikasi data 

nasabah yang tergolong lancar maupun tidak dan 

mengurangi jumlah kredit macet. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas permasalahan yang akan diteliti 

dan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana 

Penerapan Metode ID3 dalam permohonan kredit 

kepada nasabah BPR Kepri Bintan dalam 

menentukan parameter yang paling dominan.   

 

1.3 Batasan masalah 

Bardasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka batasan masalah dnalam tugas 

akhir ini adalah : 

1. Tugas akhir ini hanya menentukan 

apakah nasabah tersebut mengalami 

kredit macet ataupun lancar pada  BPR 

Kepri Bintan. 

2. Kriteria-kriteria 

klasifikasipermohonankreditadalah 

terdiri dari:rekam sandi BI, 

tujuanpembiayaan, pendapatan, 

peneluaran, nilai jaminan dan 

jumlahkredit . 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengemplikasikan 

metode ID3 dalam pemberian permohonan kredit 

pada nasabah sehingga dapat meminimalasir 

terjadinya kredit macet pada nasabah. 

 

1.5  Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu 

dalam mengidentifikasi permohonan kredit pada 

nasabah di BPR Kepri Bintan  di Tanjungpinang 

agar untuk kedepannya tidak terjadi kredit macet. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian 

ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu antara lain: 

 

(Lumbanbatu, 2014) Dalam jurnal berjudul 

perancangan sistem pendukung pengajuan 

sertifikasi guru dengan menggunakan metode ID3. 

Pengolahan data calon guru Sertifikasi adalah suatu 

tugas dari sub bagian penyelenggaraan Sertifikasi. 

Untuk mengolah data guru tersebut masih banyak 

kekurangan data karena proses masih dilakukan 

dengan melihat dan menilai berkas sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam mengambil 

keputusan. Adapun tujuan dari penelitian adalah 

untuk mempermudah dalam pengambilan 

keputusan guru mana yang layak diajukan ke 

kantor dinas pendidikan pusat. Dengan studi kasus 

dinas pendidikan binjai. Implementasi Sistem 

Pendukung Keputusan dalam penentuan guru yang 

layak mengajukan sertifikasi dengan metode 



decision tree dibuat dengan menggunakan matlab 

untuk perhitungan dan pembentukan pohon 

keputusan dari data yang diolah seperti data 

dibawah ini yang ditunjukan pada tabel 1 sebagai 

berikut :  

 
maka dapat hasil dari data tersebut  sebagai 

berikut:  

1. Metode Decision Tree yang mampu 

memprediksi mana saja guru yang disertifikasi 

dan tidak di sertifikasi.  

2. Dengan menggunakan metode Decision Tree 

dapat membantu guru untuk mengetahui layak 

sertifikasi atau tidak  

3. Dengan Sistem Pendukung Keputusan 

Dalam Penentuan Guru yang Layak 

Mengajukan Sertifikasi dengan Metode 

Decision Tree membantu para guru untuk 

mengetahui kelengkapan sertifikasi.  

(Nugroho, 2015) Pada jurnal berjudul sistem 

pendukung keputusan kredit usaha rakyat PT. Bank 

Rakyat Indonesia dengan menggunakan metode 

ID3, sumber data yang digunakan diperoleh dari 

data riwayat pembayaran angsuran debitur lama 

yang telah selesai, data informasi umum seperti 

formulir pengajuan kredit calon kriditur, dan data 

informasi pola dan proses pengajuan kredit yang 

diperoleh dari proses wawancara kepada pihak 

bank. Dalam sistem pendukung keputusan ini 

dengan studi kasus pemberian kredit usaha rakyat 

di PT. BRI Unit Kaliangkrik magelang. Data 

training diambil dari variabel independen 

(predictor) atau variabel bebas yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dan 

timbulnya variable terikat atau variabel dependen 

(kelas). Variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya 

variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah tingkat pengembalian KUR 

Mikro. Variabel independen diperoleh dari data 

riwayat pembayaran nasabah lama dan form 

pengajuan kredit. Kemeudian setelah ditentukan 

variable dependen dan independen maka dihasilkan 

satu set data yang berisi nilai dari kedua komponen 

di atas yang digunakan untuk menentukan kelas 

yang cocok berdasarkan predictor. Berisi data baru 

atau nasabah baru yang akan dicari kedekatan 

variabelnya dengan data training dan diklasifikasi 

berdasarkan kelas yang telah ditentukan. Hasil 

pengujian menunjukkan persentase tingkat eror 

data pada angka kurang dari 3.7% dan mencapai 

kestabilan data pada nilai k=3 sampai k=11 

sehingga ditentukan nilai k dengan tingkat eror 

terendah yaitu pada k=7 sebagai nilai k terbaik k-

NN untuk prediksi kategori kredit. Penelitian 

terkait lainnya yaitu penelitian Leidiyana dalam 

jurnal yang ditulis pada tahun 2013, membahas 

algoritma k-Nearest Neighbor (kNN) yang 

diterapkan pada data konsumen yang 

menggunakan jasa keuangan kredit kendaraan 

bermotor. Hasil testing untuk mengukur performa 

algoritma ini menggunakan metode Cross 

Validation, Confusion Matrix dan kurva ROC dan 

menghasilkan akurasi dan nilai AUC berturut-turut 

81,46 % dan 0,984. Karena nilai AUC berada 

dalam rentang 0,9 sampai 1,0 maka metode 

tersebut masuk dalam kategori sangat baik 

(excellent). 

(Prathama, 2013) Pada PT. Jasamedika 

Saranatama seleksi penerimaan pegawai 

dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

seleksi administrasi, tes kemampuan, dan 

wawancara. Kendala yang sering ditemukan dalam 

proses penerimaan pegawai yaitu sulitnya 

menentukan pelamar mana yang memenuhi kriteria 

untuk menjadi pegawai dengan berdasarkan pada 

kriteria-kriteria yang ditetapkan. Maka dapat 

dihasilkan sebagai berikut  untuk evaluasi statistik 

digunakan metode uji kesamaan rerata t-Test. T-

Test digunakan untuk menguji rerata beberapa 

populasi. Terdapat beberapa pilihan untuk 

melakukan uji-t, sesuai data yang diperoleh. 

Gambar 6 memberikan hasil pengujian t-Test 

antara skenario rules leveling dan pengujian oleh 

staf HRD dengan menggunakan angka signifikansi 

sebesar 0,05 untuk 30 data lamaran. Hasil 

pengujian menunjukkan nilai absolut t-Stat ( yaitu: 

-1,558174245), dan masih berada dalam rentang 

atau lebih kecil dari nilai t-Critical (yaitu: 

1,671552762). 

(Hsinchun Chen dkk, 1998) Hasil untuk semua 

kasus uji seperti yang ditunjukkan untuk semua 63 

kasus uji, J1 dan J2 meningkat selama awal J0 

untuk semua Algoritma, pada tingkat signifikansi 

5%. Dengan menganalisis kata kunci yang terkait 

dengan dokumen yang dipilih, semua algoritma 

tampaknya telah meningkatkan nilai kesamaan 

secara positif. Namun, kecuali ID3, yang 

berkinerja buruk untuk J1 dan J2, kinerja tiga 

algoritma lainnya tidak berbeda secara signifikan 



dengan RF pada J1 atau J2. Artinya, ID3, GA, dan 

SA yang lebih canggih tidak melakukan algoritma 

RF yang lebih sederhana. Hasil untuk kasus uji 

kecil analisis lebih lanjut terhadap 35 kasus dengan 

ukuran lebih kecil (2, 3, 4, 5, 10 dokumen). ID3 

tampil sangat buruk saat ukuran sampel dokumen 

kecil, terutama untuk J2. Semua algoritma lainnya 

tampil lebih baik dari ID3 di J2 (tingkat 

signifikansi, p 0%). Bila ukuran sampel kecil, ID3 

mungkin telah menciptakan pohon permintaan 

yang terlalu sederhana simpul tingkat yang lebih 

tinggi di pohon sering mendominasi hasil 

pencarian. 13% (sedikit di atas tingkat signifikansi 

statistik 10%), masing-masing (menggunakan dua 

sampel t-test pada MINI-TAB). Dalam 

perbandingan J2, SA mengeluarkan metode RF 

acuan pada p • 6,5% dan RF absen ID3 pada p • 

8,5%. Secara keseluruhan, ID3 dan SA terbentuk 

dengan baik di J2 (dibandingkan dengan RF) bila 

ukuran samukurannya besar. GA dan SA, di sisi 

lain, bekerja dengan baik untuk J1 (jika 

dibandingkan dengan RF) bila ukuran sampelnya 

besar.  

2.2 Landasan Teori 

Susanti (2010) Kredit berasal dari bahasa 

Yunani, creader, yang berarti kepercayaan. Dengan 

demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu  

meminjamkan uang(penundaan pembayaran). 

Menurut Undang–Undang Perbankan Nomor 7 

tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan 

adalah hal yang sangat mendasar yang 

menciptakan kesepakatan antara pihak yang 

memberikan  kredit dan pihak yang menerima 

kredit untuk dapat melaksanakan hak dan  

kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka 

waktu peminjaman sampai masa pengembalian 

kredit serta balas jasa yang diperoleh. Dari 

beberapa pengertian tentang kredit yang telah 

dikemukakandi atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang yang 

dipinjamkan oleh pihak bank kepada pihak 

peminjam dengan suatu janji bahwa 

pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam 

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 

beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan. 

 

2.2.1 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat 

( Zulkifli, 2007) Adapun fungsi BPR adalah 

sebagai berikut :  

1. Memberi pelayanan perbankan kepada 

masyarakat yang sulit atau tidak 

memiliki akses ke bank umum.  

2. Membantu pemerintah mendidik 

masyarakat dalam memahami pola 

nasional agar ekselarasi pembangunan 

di sektor pedesaan dapat lebih 

dipercepat. 

3. Menciptakan pemerataan kesempatan 

berusaha terutama bagi masyarakat 

pedesaan.  

4. Mendidik dan mempercepat 

pemahaman masyarakat terhadap 

pemanfaatan lembaga keuangan formal 

sehingga terhindar dari jeratan rentenir. 

 

2.2.2 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan 

Rakyat 

( Zulkifli, 2007) Kegiatan usaha bank 

perkreditan rakyat terdiri dari penjelasan tentang 

kegiatan usaha yang dapat dilakukan dan kegiatan 

yang tidak dapat dilakukan oleh bank perkreditan 

rakyat. 

 

2.2.3 Kegiatan Usaha Yang Dapat 

Dilakukan BPR 

( Zulkifli, 2007) Menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan memberikan kredit, 

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, 

sertifikat deposito dan tabungan pada Bank lain. 

 

2.2.4 Kegiatan Tidak Dapat Dilakukan 

Oleh BPR 

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut 

serta dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta 

asing kecuali sebagai pedagang valuta asing 

(dengan izin Bank Indonesia) 

3. Melakukan penyertaan modal 

4. Melakukan usaha perasuransian 

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan 

usaha pokok Bank Perkreditan Rakyat. ( 

Zulkifli, 2007) 

 

2.2.5 Unsur Kredit 

( Zulkifli, 2007) Dalam kegiatan perkreditan 

terdapat unsur kepercayaan yang melandasi 

pemberian kredi toleh kreditur pada debitur bahwa 

setelah jangka waktu tertentu debitur akan 

mengembalikannya sesuai kesepakatan yang 

disetujui oleh kedua belah pihak, kesepakatan yang 

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana debitur 

dan kredit rmenandatanganinya yang mencakup 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka 



waktu merupakan batas waktu pengembalian 

angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah 

pihak, resiko yang timbul akibatatnya tenggang 

waktu antara saat pemberian kredit dengan 

pelunasanya dan balas jasa atau tingkat bunga 

merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit. 

 

2.2.6 Permohonan kredit 

( Zulkifli, 2007) Tahap awal kredit adalah 

permohonan kredit, secara formal, permohonan 

kredit dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada 

officer bank. Namun, permohonan dapat dilakukan 

secara lisan terlebih dahulu dan untuk kemudian 

ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika 

menurut officer bank usah adimaksud layak 

dibiayai. 

 

2.2.7 Pengumpulan data dan investivigasi 

( Zulkifli, 2007) Data yang diperlukan oleh 

officer bank didasaripada kebutuhan dan tujuan 

kredit. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang 

diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan 

kemampuan nasabah untuk membayar kredit dari 

penghasilant etapnya. 

 

2.2.8 Analisa kredit 

( Zulkifli, 2007) Analisa pembiayaan dapat 

dilakukan dengan berbagai metode sesuai 

kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering kali 

digunakan metode analisa 5C, yang meliputi: 

Character (Karakter) analisa ini merupakan analisa 

kualitatif yang tidak dapat dideteksi secaranumeric. 

Namun demikian , hal ini merupakan proses utama 

untuk persetujuan kredit. Kesalahan dalam menilai 

karakter calon nasabah dapat berakhir fatal. Untuk 

memperkuat data ini, dapat dilakukan hal hal 

berikut ini:  

1. Wawancara : karakter seseorang 

dapat dinilai dengan melakukan 

verifikasi data dengan interview. 

Apabila datanya benar maka calon 

nasabah akan menjawab semua 

pertanyaan dengan mudah dan 

yakin.  

2. BI(Bank Indonesia) cheking : BI 

cheeking dilakukan untuk 

mengetahui riwayat Kredit yang 

telah diterima oleh nasabah berikut 

status nasabah yang ditetapkan oleh 

BI. Tunggakan pinjaman nasabah 

dibank lain memberikan indikasi 

buruk terhadap karakter nasabah. 

Capacity (Kapasitas), kapasitas calon nasabah 

sangat penting diketahui untuk memahami 

kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini 

dapat dipahami karena watak yang baik tidak 

menjamin seseorang mampu untuk berbisnis 

dengan baik. Untuk II-13 perorangan, hal ini dapat 

terindikasi dari referensi atau curriculum vitae(cv) 

yang dimiliki. 

Capital (Modal) : Analisa modal di arahkan 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

keyakinan calon nasabah terhadap usahanya 

sendiri. Untuk melakukan hal ini, maka pihak bank 

harus melakukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Melakukan analisa neraca 

sedikitnya 2 tahun terakhir.  

2. Melakukan analisa ratio untuk 

mengetahui likuiditas, 

solvabilitas dan rentabilitas. 

Collateral (Jaminan) : Merupakan jaminan 

yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik.Dalam hal ini jaminan 

hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan 

juga harus diteliti keabsahannya. Analisa yang 

dilakukan antara lain ; 

1. Memiliki kepemilikan 

jaminan yang diserahkan  

2. Mengukur dan 

memperkirakan stabilitas 

harga jaminan.  

3. Memperhatikan kemampuan 

untuk dijadikan uang dalam 

kurun waktu relative singkat 

tanpa harus mengurangi 

nilainya. 

4. Memperhatikan 

pengikatanya, sehingga 

secara legal bank dapat 

dilindungi. 

Condition (Kondisi): Analisa diarahkan 

pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun 

tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon 

nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank 

secara lain:  

1. Keadaan ekonomi yang akan 

mempengaruhi 

perkembangan usaha calon 

nasabah.  

2. Kondisi usaha calon 

nasabah, perbandingan 

dengan usaha sejenis dan 

lokasi lingkungan wilayah 

usahanya. 

3. Keadaan pemasaran dari 

hasil usaha calon nasabah. 

4. Prospek usaha dimasa yang 

akan datang. 

 

2.2.9 Persetujuan Kredit 

( Zulkifli, 2007) Proses persetujuan adalah 

proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah 

kredit usaha. Proses ini tergantung pada kebijakan 



bank, biasanya oleh komite kredit atau manajer. 

Dalam hal ini merupakan tingkat paling akhir 

sebuah proposal kredit. Hasil dari keputusan 

tersebut adalah penolakan, penundaan ataupun 

persetujuan kredit. 

 

2.2.10 Pengumpulan data tambahan 

( Zulkifli, 2007) Proses pengumpulan data 

tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan 

tambahan yang diperoleh dari disposisi proses 

persetujuan kredit. Pemenuhan persyaratan ini 

merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi 

utama untuk tindak lanjut pencairan dana. 

 

2.2.11 Pencairan 

( Zulkifli, 2007) Pencairan adalah pencairan 

dana kepada nasabah. Sebelum melakuka 

npencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan 

kembali semua kelengkapan yang harusdipenuhi. 

Ssetelah semua persyaratan dipenuhi maka proses 

pencairan fasilitas dapat diberikan. 

 

2.2.12 Pengawasan 

( Zulkifli, 2007) Pengawasan terhadap nasabah 

Pada saat memasuk tahap ini sebenarnya resiko 

baru saja dimulai saat pencairan dana. Pengawasan 

dapat dilakukan dengan memantau realisasi 

pencapaian target usaha dengan rencana bisnis 

yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak 

tercapainya target, maka Officer bank harus seger 

amelakukan tindakan penyelamatan. Tindakan 

penyelamatan adalah dengan langsung turun 

kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui 

permasalahan utama yang di alami nasabah. 

 

2.2.13  ID3 ((Iterative Dichotomiser 3) 

 Iterative Dichotomicer 3 (ID3) adalah 

algoritma decision tree learning (algoritma 

pembelajaran pohon keputusan) yang paling dasar. 

Algoritma ini melakukan pencarian secara 

menyeluruh pada semua kemungkinan pohon 

keputusan. Salah satu algoritma induksi pohon 

keputusan yaitu ID3 (Iterative Dichotomiser 3). 

ID3 dikembangkan oleh J. Ross Quinlan. 

Algoritma ID3 dapat diimplementasikan 

menggunakan fungsi rekursif (fungsi yang 

memanggil dirinya sendiri). Algoritma ID3 

berusaha membangun decision tree (pohon 

keputusan) secara top-down (dari atas ke bawah), 

mulai dengan pertanyaan : “atribut mana yang 

pertama kali harus dicek dan diletakkan pada 

root?” pertanyaan ini dijawab dengan 

mengevaluasi semua atribut yang ada dengan 

menggunakan suatu ukuran statistik untuk 

mengukur efektivitas suatu atribut dalam 

mengklasifikasikan kumpulan sampel data.  

Decision Tree adalah sebuah struktur 

pohon, dimana setiap node pohon 

merepresentasikan atribut yang telah diuji, setiap 

cabang merupakan suatu pembagian hasil uji, dan 

node daun (leaf) merepresentasikan kelompok 

kelas tertentu. Level node teratas dari sebuah 

decision tree adalah node akar (root) yang biasanya 

berupa atribut yang paling memiliki pengaruh 

terbesar pada suatu kelas tertentu.     

 

1. Entropy dan Information Gain  

Sebuah obyek yang diklasifikasikan dalam 

pohon harus dites nilai entropinya. Entropy adalah 

ukuran dari teori informasi yang dapat mengetahui 

karakteristik dari impuryt ,dan homogenity dari 

kumpulan data. Dari nilai entropy tersebut 

kemudian dihitung nilai information gain (IG) 

masing-masing atribut.  

 Entropy (S) = ∑             
 
     

   (2.1) 

dimana :  

C = jumlah nilai yang ada pada atribut target 

(jumlah kelas)  

Pi = jumlah sampel pada kelas i   

 

Dari formula diatas dapat kita cermati 

bahwa apabila hanya terdapat 2 kelas dan dari 

kedua kelas tersebut memiliki komposisi jumlah 

sampel yang sama, maka entropynya = 0.   

 

2. Information Gain   

Setelah mendapat nilai entropy untuk suatu 

kumpulan data, maka kita dapat mengukur 

efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan 

data. Ukuran efektifitas ini disebut information 

gain. Secara matematis, infomation gain dari suatu 

atribut A,dituliskan sebagai berikut :  

Gain (S, A) = Entropy(S) – (∑
|  |

| |
 
    Entropy(Si))

   (2.2) 

dimana :  

A :  atribut V : menyatakan suatu nilai yang 

mungkin untuk atribut A Values (A) : himpunan 

nilai-nilai yang mungkin untuk atribut A . 

|Sv|  : jumlah smpel untuk nilai v  

|S| : jumlah seluruh sampel data  Entropy (S) : 

entropy untuk sampel-sampel yang memiliki nilai v  

( Kristanto, 2014) 

 

Nilai rata-rata  

Untuk menentukan nilai rata-rata dari sebuah data 

maka kita harus menghitung jumlah seluruh data 

kemudian dibagi banyak data, dengan rumus : 

Rata-rata = 
                  

           
 x 100%   

    (2.3) 

 



2.2.14  Pohon keputusan 

(Wibowo, 2011).  Pohon (tree) adalah 

sebuah struktur data yang terdiri darisimpu l (node) 

dan rusuk (edge). Simpul pada sebuah pohon 

dibedakan menjadi tiga, yaitu simpul akar (root 

node),siimpul percabangan / internal ( branch / 

internal node ) dan simpul daun( leaf node ). 

Pohon keputusan merupakan representasi 

sederhana dari teknik klasifikasi untuk sejumlah 

kelas berhingga, dimanas impul internal maupun 

simpul akar ditandai dengan nama atribut, rusuk-

rusuknya diberi label nilai atribut yang mungkin 

dan simpul daun ditandai dengan kelas-kelas yang 

berbeda (Hermawati, 2013).  ` Proses   data 

(tabel) menjadi model pohon, mengubah model 

pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. 

Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan 

adalah kemampuannya untukmembreak down 

proses pengambilan keputusan yang komplek 

smenja dilebih simple sehingga pengambil 

keputusanakan lebih menginterpretasikan solusi 

dari permasalahan. 

 Pohon Keputusan juga berguna untuk 

mengeksplorasi data, Pohonke putusan merupakan 

himpunan aturan IF THEN. Setiap path dalam tree 

dihubungkan dengan sebuah aturan, di mana 

premister diri atas sekumpulan node-node yang 

ditemui, dan kesimpulan dar i aturan yang 

terdiriatas kelas yang terhubung dengan leaf. 

3. METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Studi Literatur 

      Studi literatur yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan studi dari jurnal yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas, juga melalui artikel-artikel 

dari internet dan mewawancari langsung kepada 

responden mengenai tentang kredit macet.  

3.2 Wawancara 

       Metode ini dilakukan dengan mewawancarai 

langsung dengan salah satu pegawai Bank 

Perkreditan Rakyat Kepri Bintan. 

 

3.3 Kerangka Pikir Penelitian  

       Kerangka pikir peneliti dalam melakukan 

penelitian dapat di lihat pada gambar 1 berikut ini : 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

1. Studi Literatur  

Mencari sumber bahan kajian untuk 

penelitian sehingga penelitian yang akan 

dilakukan memiliki dasar kajian ilmu yang 

akan di implementasikan. 

2. Identifikasi Masalah  

Menentukan kajian permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian yang akan di 

lakukan.  

3. Identifikasi Kebutuhan Data  

Menjabarkan data yang di butuhkan dan 

yang akan di gunakan dalam melakukan 

penelitian.  

4. Perancangan Aplikasi 

Menuangkan kebutuhan data pada kajian 

permasalahan dalam penelitian untuk 

dimasukkan kedalam sistem  

5. Validasi  

Sistem memberikan validasi, jika sistem 

berjalan dengan benar maka sistem tersebut 

akan memberikan kesimpulan yang benar. 

Tapi jika tidak, maka penelitian akan di 

mulai lagi pada perancangan aplikasi. 

6. Kesimpulan  

Berisikan kesimpulan dari penelitian yang 

telan dilakukan sesuai dengan studi literatur 

dan klasifikasi permasalahan yang di 

angkat. 

 

4. PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan kebutuhan 

data serta proses perancangan sistem dari 

perangkat lunak yang dibangun. Dimulai dari 

analisis kebutuhan, perancangan sistem, 

perancangan basis data, perancangan alur sistem, 

desain (perancangan user interface), pengkodean 

dan dilanjutkan dengan pengujian. 

 

4.1 Perancangan Flowchat Diagram 

Pada sub bab ini, flowchat diagram yang 

akan dibahas adalah mengenai jalannya aplikasi 

Piminjaman bank. Dimana flowchat diagram ini 

merupakan gambaran awal proses perancangan 

aplikasi Piminjaman bank dengan algoritma ID3. 

Dari rancangan flowchat diagram inilah aplikasi 

Piminjaman bank dengan algoritma ID3 akan 

dibangun. Berikut gambar flowchat diagram 

Piminjaman bank dengan algoritma ID3 secara 

umum : 



 
Gambar 4.1 Flowchat Sistem ID3 

 

Keterangan : 

1. Pengguna memasukan data sample 

peminjaman bank secara satu persatu.  

2. Kemudian dilanjutkan ke tahap proses 

analisa data sample menggunakan 

algoritma ID3. Data yang dibutuhkan 

sebagai nilai pada atribut  

3. Hasil perhitungan dari algoritma ID3 

berupa nilai masing-masing tempat  yang 

ditentukan algoritma ID3. 

 

 

4.2  Penentuan Atribut 

Atribut yang ditetapkan pada studi kasus ini 

ada 6 parameter / atribut. Tabel dibawah ini adalah 

tabel atribut untuk menentukan kreteria kredit 

macet yang diperoleh dari Bank BPR Kepri Bintan.  

Tabel 4.2 Tabel Parameter 

Atribut Value Range Keteranga

n 

Bi 

checking 

Lancar Aman Aman 

(tidak ada 

pinjaman , 

kolektibilit

as 1) 

 Beresiko Beresiko Beresiko ( 

pinjaman 

yang 

tertunggak, 

kolektibilit

as 3,4 

dan5) 

Tujuan 

peminjam

an 

Produktif Usaha Untuk 

usaha 

 Konsumt

if 

Pribadi Keperluan 

pribadi 

Aktiva Tinggi >150.000.0

00 

Dalam 

rupiah 

 Sedang 70.000.000-

150.000.000 

Dalam 

rupiah 

 Rendah <70.000.00

00 

Dalam 

rupiah 

Pasiva Tinggi >4.500.000 Dalam 

rupiah 

 Sedang 2.500.000-

4.500.000 

Dalam 

rupiah 

 Rendah <2.500.000 Dalam 

rupiah 

Harga 

jaminan 

Jaminan 

1 

>nilai 

aktiva 

Diterima 

 Jaminan 

2 

<Nilai 

aktiva 

Ditolak 

Pendapata

n 

Besar >5000.000 Dalam 

rupiah 

 Sedang 2.500.000-

5.000.000 

Dalam 

rupiah 

 Kecil <2.500.000 Dalam 

rupiah 

 

 

4.3 Proses Perhitungan Manual ID3 

Pada tahap ini akan menghitung Entropy 

dan Information Gain menggunakan persamaan 2.1 

dan persamaan 2.2. Dimana untuk menghitung 

Entropy dan Information Gain membutukan data 

sample kredit macet. Data sample seperti tabel 

dibawah ini : 

 

 

Menghitung Entropy total dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 30 kasus 

total. 19 kasus tidak dan 11 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1): 

Entropy (Total) =  ( 
  

  
        (

  

  
))  

( 
  

  
       (

  

  
)) 

=  0,9479 

 

Menghitung Entropy Bi Checking beresiko  

dari total keseluruhan data yang berjumlah 19 

kasus total. 8 kasus tidak dan 11 kasus ya, 

dengan menggunakan persamaan (2.1) 



Entropy (Beresiko) =  ( 
 

  
        (

 

  
))  

( 
  

  
       (

  

  
)) 

      =  0,9817 

Menghitung Entropy Bi Checking lancar  dari 

total keseluruhan data yang berjumlah 11 kasus 

total. 11 kasus tidak dan 0 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1) 

Entropy (Lancar) =  ( 
  

  
        (

  

  
))  

(         ( )) 
   =  0 

Menghitung gain dengan menggunakan 

persamaan (2.2) 

Gain (Bi Checking) =       

 (
  

  
 (      ))  

(
  

  
 ( ))     

          =0,3262 

 

Menghitung Entropy tujuan peminjaman 

konsumtif  dari total keseluruhan data yang 

berjumlah 14 kasus total. 8 kasus tidak dan 6 

kasus ya, dengan menggunakan persamaan 

(2.1). 

Entropy (Konsumtif) =  ( 
 

  
 

       (
 

  
))  ( 

 

  
       (

 

  
)) 

    =  0,985 

Menghitung Entropy tujuan peminjaman 

produktif  dari total keseluruhan data yang 

berjumlah 16 kasus total. 11 kasus tidak dan 5 

kasus ya, dengan menggunakan persamaan (2.1) 

Entropy (Produktif) =  ( 
  

  
 

       (
  

  
))  ( 

 

  
       (

 

  
)) 

 

    =  0,8958 

Menghitung gain dengan menggunakan 

persamaan (2.2) 

Gain (Tujuan peminjaman)=       

(
  

  
 (     ))  (

  

  
 (      ))     

               =0,2087 

 

Menghitung Entropy aktiva rendah  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 5 kasus total. 

4 kasus tidak dan 1 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Aktiva rendah) =  ( 
 

 
 

       (
 

 
))  ( 

 

 
       (

 

 
)) 

=  0,2971 

Menghitung Entropy aktiva sedang  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 25 kasus total. 

15 kasus tidak dan 10 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

 

Entropy (Aktiva sedang) =  ( 
  

  
 

       (
  

  
))  ( 

  

  
       (

  

  
)) 

    =  0,9707 

Menghitung Entropy aktiva tinggi  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 0 kasus total. 

0 kasus tidak dan 0 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Aktiva tinggi) =  (   

       ( ))  (         ( )) 
    =  0 

Menghitung gain dengan menggunakan 

persamaan (2.2) 

Gain(Aktiva) =       (
 

  
 ( ))  

(
 

  
 (      ))    (

  

  
       )   

  =0.0897 

 

Menghitung Entropy pasiva rendah  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 2 kasus total. 

2 kasus tidak dan 0 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Pasiva rendah) =  ( 
 

 
 

       (
 

 
))  ( 

 

 
       (

 

 
)) 

    =  0 

Menghitung Entropy pasiva sedang  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 27 kasus total. 

17 kasus tidak dan 10 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

 

Entropy (Pasiva sedang) =  ( 
  

  
 

       (
  

  
))  ( 

  

  
       (

  

  
)) 

    =  0,9508 

Menghitung Entropy pasiva tinggi  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 1 kasus total. 

0 kasus tidak dan 1 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Pasiva tinggi) =  ( 
 

 
 

       (
 

 
))  ( 

 

 
       (

 

 
)) 

=  0 

Menghitung gain dengan menggunakan 

persamaan (2.2) 



Gain(Pasiva) =       (
 

  
 ( ))  

(
  

  
 (      ))     (

 

  
  )   

            =0,0922 

 

Menghitung Entropy harga jaminan 1  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 28 kasus total. 

18 kasus tidak dan 10 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Harga jaminan 1)=  ( 
  

  
 

       (
  

  
))  ( 

  

  
       (

  

  
)) 

  =  0,9402 

 

Menghitung Entropy harga jaminan 2  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 2 kasus total. 

1 kasus tidak dan 1 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Harga jaminan 2)=  ( 
 

 
 

       (
 

 
))  ( 

 

 
       (

 

 
)) 

  =  1 

Menghitung gain dengan menggunakan 

persamaan (2.2) 

Gain (Harga jaminan)=       

(
  

  
 (      ))  (

 

  
 ( ))     

               =0,0039 

 

Menghitung Entropy pendapatan besar  dari 

total keseluruhan data yang berjumlah 2 kasus 

total. 2 kasus tidak dan 0 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Pendapatan besar)=  ( 
 

 
 

       (
 

 
))  ( 

 

 
       (

 

 
)) 

    =  0 

Menghitung Entropy pendapatan kecil  dari total 

keseluruhan data yang berjumlah 6 kasus total. 

1 kasus tidak dan 5 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Pendapatan kecil)=  ( 
 

 
 

       (
 

 
))  ( 

 

 
       (

 

 
)) 

Entropy (Pendapatan kecil)=  0,2579 

Menghitung Entropy pendapatan sedang  dari 

total keseluruhan data yang berjumlah 22 kasus 

total. 16 kasus tidak dan 6 kasus ya, dengan 

menggunakan persamaan (2.1). 

Entropy (Pendapatan sedang)=( 
  

  
 

       (
  

  
))  ( 

 

  
       (

 

  
)) 

Entropy (Pendapatan sedang)=  0,8452 

Menghitung gain dengan menggunakan 

persamaan (2.2) 

Gain(Pendapatan)=       (
 

  
 ( ))  

(
  

  
 (      ))  

                                                     (
 

  
  )   

 =0.5267 

 

 

 

4.4 Tabel Hasil sample 
No Atribut Nilai 

Atribut 

Jumlah 

kasus 
Total 

Jumlah 

Lancar 

Jumlah 

Beresiko 

Enteropy gain 

1 Total Total 30 19 11 0,9479  

2 Bi checking Beresiko 19 8 11 0,9817 0,3262 

  Lancar 11 11 0 0  

3 Tujuan 

peminjaman 

Konsumtif 14 8 6 0,985 0,2087 

  Produktif 16 11 5 0,8958  

4 Aktiva Tinggi 0 0 0 0 0,2087 

  Rendah 5 4 1 0,2971  

  Sedang 25 15 10 0,9707  

5 Pasiva Rendah 2 2 0 0 0,0922 

  Sedang 27 17 10 0,9508  

  Tinggi 1 0 1 0  

6 Pendaparan Besar 2 2 0 0 0,2767 

  Kecil 6 1 5 0,2576  

  sedang 22 16 6 0,8452  

7 Harga 
Jaminan 

Harga 
jaminan1 

28 18 10 0,9402 0,0039 

  harga 

Jaminan 2 

2 1 1 1  

 

 

Sehingga dapat gain yang terbesar pada 

atribut bi Checking dengan gain 0,3262 sehingga 

dapat membentuk pohon keputusan seperti gambar 

dibawah: 

 
4.3.1 Gambar pohon keputusan Gain 

terbesar Bi Checking 

 

5. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil yang didapatkan dari kebutuhan data 

pada bab sebelumnya adalah data yang didapat dari 

Bank sebagai pengajuan permohonan kredit, 

sebelum melakukan peminjaman pada bank para 

calon nasabah melakukan bi checking dulu 

mengenai riwayat data calon nasabah. Sehingga 



data tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

hasil dari calon nasabah dalam mengajukan 

permohonan kredit dengan menggunakan metode 

id3. 

 

5.1 Perhitungan Dengan Sistem 

Proses perhitungan metode id3 dapat 

dihitung dengan melakukan input data sample 

kredit pada tabel 4.3 tabel 4.4 dan 4.5 yang 

menjadi acuan dari data sample menggunakan 

tabel 4.2 sebagai range dari atribut. 

 

 

 

5.2 Validasi kesamaan Data 

Adapun hasil klasifikasi kesamaan data 

antara data lapangan dan data sample secara 

penalaran Algoritma ID3 dapat dilihat pada tabel 

5.3.1.  

Tabel 5.4.1 Tabel Perbandingan  

No Nama Data 

Dari 

Bank 

Data 

Perhitun

gan 

Dengan 

ID3 

Hasil 

Akhir 

1 YANITA 

BATU 

BARA 

lancar Lancar Sama 

2 TISNAWA

TI 

beresiko Beresiko Sama 

3 HILDA 

KARYAW

ATI 

lancar Lancar  Sama 

4 lINA SRI 

HASTUTI 

beresiko Beresiko Sama 

5 KARMILA beresiko Beresiko Sama 

6 TRISNA 

AYU 

RAHAYU 

beresiko Lancar Beda 

7 NURAFRI

DA 

BAGINDO 

beresiko Lancar Beda 

8 SUGIRAN 

DERMAW

AN 

lancar Lancar Sama 

9 AWALUDI

N 

beresiko Lancar Beda 

10 KEDY lancar Lancar Sama 

11 SELY 

NIKITA 

CYNTYA 

DEWI 

lancar Lancar Sama 

12 HENDRA 

BALLA 

beresiko Beresiko Sama 

13 THERESY

A 

beresiko Lancar Beda 

STEPHANI

E 

LEKAHEN

A 

14 FERDHIA

N 

HARDIAN

TO 

beresiko Beresiko Sama 

15 ABDUL 

LATIF 

beresiko Lancar Beda 

16 MUHAMM

AD KEMI 

lancar Lancar Sama 

17 MULIAWI

LA 

beresiko Beresiko Sama 

18 DEWI 

HARTI 

beresiko Lancar Beda 

19 SUSI 

OKTAVIA 

beresiko Beresiko Sama 

20 DARMANS

YAH 

beresiko Beresiko Sama 

21 MERIANA beresiko Lancar Beda 

22 JANUAR lancar Lancar Sama 

23 JON 

INDRA 

lancar Lancar Sama 

24 NINGSIH beresiko Beresiko Sama 

25 RAHMAT beresiko Beresiko Sama 

26 TEUKU 

SUHERMA

N 

lancar Lancar Sama 

27 YUDI 

FIRNAND

O 

lancar Lancar Sama 

28 YUNI 

SYAFRITA 

beresiko Beresiko Sama 

29 ERYDA lancar Lancar Sama 

30 ANWARU

DIN 

beresiko Lancar Beda 

31 TEGUH 

BRATA 

TJAHYA 

beresiko Beresiko Sama 

32 SAID 

ARIANAN

DA 

lancar Lancar Sama 

33 MUHAMA

D JANUAR 

MUKHLAS 

lancar Lancar Sama 

34 MERLIAN

A 

beresiko Beresiko Sama 

35 ABDUL 

HAMDIN 

BOYMAS 

MELANO 

beresiko Lancar Beda 

36 TAN 

AHENG 

beresiko Lancar Beda 

37 OKTA 

PRIANDI 

lancar Lancar Sama 



38 EDI 

PURNOMO 

beresiko Lancar Beda 

39 LA AJIS beresiko Lancar Beda 

40 ACHMAD 

MUCHLISI

N 

lancar Lancar Sama 

41 RATNA lancar Lancar Sama 

42 EKA 

WAHYUNI 

lancar Lancar Sama 

43 KURNIYA

WAN 

beresiko Beresiko Sama 

44 KHAIRUL 

RIDUAN 

beresiko Beresiko Sama 

45 FERYANT

O 

lancar Lancar Sama 

46 PRIHASTO

NO 

beresiko Lancar Beda 

47 MURSLIM lancar Lancar Sama 

48 RAYNOLD 

SELAYAR 

lancar Lancar Sama 

49 ANDREAS 

FERNAND

O 

lancar Lancar Sama 

50 ARBET 

MARTABI

YAN 

beresiko Beresiko Sama 

51 ELDA 

ULINA 

RAHMAW

ATI 

lancar Lancar Sama 

52 TUMIRAH beresiko Beresiko Sama 

53 MASRUL 

WASITO 

SILALAHI 

beresiko Beresiko Sama 

54 NURFIA 

YENTI 

beresiko Beresiko Sama 

55 YUKROJI beresiko Beresiko Sama 

56 WAHYU 

KURNIAW

AN 

beresiko Beresiko Sama 

57 YUNITA 

CANDRA 

KASIH 

beresiko Beresiko Sama 

58 R M ALI beresiko Beresiko Sama 

59 ARIFIN lancar Lancar Sama 

60 NARDIAN

SYAH 

lancar Lancar Sama 

61 SRI 

SUSANTI 

lancar Lancar Sama 

62 JOHANES lancar Lancar Sama 

63 LIDYA 

SARI 

DEWI 

beresiko Beresiko Sama 

64 ASUN 

SYUKRI 

NUR 

lancar Lancar Sama 

65 NURSYAH

RIAL 

lancar Lancar Sama 

66 BUDI 

PRASETY

O 

WIDODO 

lancar Lancar Sama 

67 MINTARSI

H 

lancar Lancar Sama 

68 RAJA 

ZURIANA 

lancar Lancar Sama 

69 SUJARNI beresiko Lancar Beda 

70 SUCIATI beresiko Beresiko Sama 

71 AGUS 

WAHYUDI 

lancar Lancar Sama 

72 EKA 

FARID 

beresiko Beresiko Sama 

73 SRI 

UTAMI 

beresiko Beresiko Sama 

74 RATNA 

SARI BR 

HUTAHAE

AN 

lancar Lancar Sama 

75 ROSAL 

ANTONI 

lancar Lancar Sama 

76 NOVIAR lancar Lancar Sama 

77 NURZULEI

CHA 

beresiko Beresiko Sama 

78 YUDHI 

TJAHYON

O 

PRIHANT

ORO 

beresiko Beresiko Sama 

79 PARDINA

N 

lancar Lancar Sama 

80 TEDI 

SYOFYAN 

beresiko Beresiko Sama 

81 RAHMAD 

HIDAYAT 

beresiko Beresiko Sama 

82 MUHAMM

AD 

NURHAKI

M 

beresiko Beresiko Sama 

83 ALI 

RAMADH

AN 

lancar Lancar Sama 

84 CONI beresiko Beresiko Sama 

85 LIPHARD

AYANTI 

beresiko Beresiko Sama 

86 ROSYANT

I 

beresiko Lancar Beda 

87 NIKOLAU

S 

TRISMIYA

NTARA 

beresiko Beresiko Sama 

88 AWIRDAH 

RAHMAD

beresiko Beresiko Sama 



ANY 

89 SAID 

MUHAMM

AD 

AZHAR 

beresiko Beresiko Sama 

90 SUGENG lancar Lancar Sama 

91 URIP 

WIDODO 

beresiko Lancar Beda 

92 LINA SRI 

HASTUTI 

beresiko Beresiko Sama 

93 ELI 

DAHLIA 

lancar Lancar Sama 

94 DIAN 

PUTRI 

ISLAMI 

lancar Lancar Sama 

95 ARI 

BOWO 

lancar Lancar Sama 

96 HERMAN beresiko Beresiko Sama 

97 DEDE 

RAHMAT

ULLAH 

lancar Lancar Sama 

98 RIKA 

TRISNAFI

TA 

lancar Lancar Sama 

99 TUTI beresiko Beresiko Sama 

100 RUSMAH lancar Lancar Sama 

101 NASRUL R lancar Lancar Sama 

102 RONGGO 

PAMUNG

KAS 

beresiko Beresiko Sama 

103 YOCKIE 

ARWANT

O 

lancar Lancar Sama 

104 ROSYANT

I 

lancar Lancar Sama 

105 WAWAN 

DARMAW

AN 

lancar Lancar Sama 

106 SAMSUL beresiko Lancar Beda 

107 MUHAMM

AD ZEN 

lancar Lancar Sama 

108 DEWI 

SINTA 

ANGGRAI

NI 

beresiko Lancar Beda 

109 WINDA 

ISNAENI 

beresiko Lancar Beda 

110 MULYANI lancar Lancar Sama 

111 TUGINI lancar Lancar Sama 

112 NANI 

NURAENI 

lancar Lancar Sama 

113 SYAHRIL 

RUMOND

OR 

lancar Lancar Sama 

114 HAMILTO

N FAJAR Z 

lancar Lancar Sama 

ERWIN 

115 YUNIART

HA 

SIREGAR 

lancar Lancar Sama 

116 ELI YANTI beresiko Beresiko Sama 

117 HASAN lancar Lancar Sama 

118 DARI lancar Lancar Sama 

119 IRENA 

HELMIA 

lancar Lancar Sama 

120 SUGIANT

O 

lancar Lancar Sama 

121 KUNTO 

WIBISONO 

beresiko Beresiko Sama 

122 CHRISTIN

A 

AGUSTINI 

beresiko Beresiko Sama 

123 SUFRY 

YADI 

lancar Lancar Sama 

124 IPANA lancar Lancar Sama 

125 YANTO lancar Lancar Sama 

126 MAKHAL

AYADI 

LESMANA 

beresiko Beresiko Sama 

127 RIEO 

TRIOZAL 

ANUGERA

H PUTERA 

lancar Lancar Sama 

128 HENDRY 

JULIARDI

AN 

beresiko Beresiko Sama 

129 HERMAN beresiko Beresiko Sama 

130 ARGA 

MARYAN

A 

lancar Lancar Sama 

131 BETTY 

BAKKARA 

beresiko Beresiko Sama 

132 SRIYONO beresiko Beresiko Sama 

133 YUSTINUS 

BOWO 

LEKSONO 

beresiko Beresiko Sama 

134 SUWARNI beresiko Lancar Beda 

135 HENDRA 

GUNAWA

N 

lancar Lancar Sama 

136 NOVITA beresiko Beresiko Sama 

137 BUYUNG 

TANJUNG 

lancar Lancar Sama 

138 MUSMUL

YADI 

lancar Lancar Sama 

139 MUKLIS lancar Lancar Sama 

140 MULIADI 

CANDRA 

beresiko Beresiko Sama 

141 URAI SRI 

UTAMI 

NINGSIH 

beresiko Beresiko Sama 

142 IKA lancar Lancar Sama 



MARIANTI 

143 NANI 

UMAR 

beresiko Lancar Sama 

144 AGUS 

SUKIANT

O 

lancar Lancar Sama 

145 YENI 

ARDIANTI 

beresiko Beresiko Sama 

146 IWAN 

NOPRIYA

DI 

beresiko Lancar Beda 

147 HARRY 

SUWANDI 

lancar Lancar Sama 

148 CYNTHIA lancar Lancar Sama 

149 SAIFUL 

HASIBUA

N 

beresiko Beresiko Sama 

150 CARLI 

NURWAH

YONO 

beresiko Beresiko Sama 

151 HENDRA 

GUNAWA

N 

lancar Beresiko Beda 

152 YUHENDR

I PUTRA 

beresiko Beresiko Sama 

153 TAUFIQ 

HIDAYAT 

lancar Lancar Sama 

154 SRI 

HERMAW

ATI 

lancar Lancar Sama 

155 JIS 

MULHASI

N 

beresiko Lancar Beda 

156 MOH 

SYARIEF 

HIDAYAT 

lancar Lancar Sama 

157 MUHAMM

AD SYAH 

beresiko Beresiko Sama 

158 JANIANTO beresiko Beresiko Sama 

159 MARINA beresiko Beresiko Sama 

160 DEWI 

SANTIKA 

beresiko Beresiko Sama 

161 SULAEMA

N 

beresiko Lancar Beda 

162 MARDHA

NI 

beresiko Beresiko Sama 

163 DWI 

RICKY 

FELIANO 

beresiko Beresiko Sama 

164 ENDANG 

NIZHAR 

lancar Lancar Sama 

165 EDDI 

KURNIAW

AN 

beresiko Beresiko Sama 

166 NASIRUD

DIN 

lancar Lancar Sama 

167 SUKARMA

N 

beresiko Lancar Beda 

168 RYAN 

SUNARTO 

lancar Lancar Sama 

169 IRLAN 

LAPI 

lancar Lancar Sama 

170 SUMARNO lancar Lancar Sama 

171 BOBBY lancar Lancar Sama 

172 YULITA lancar Lancar Sama 

173 ZURIATI lancar Lancar Sama 

174 CITRA 

EKA 

NOVIHAR

TUTY 

lancar Lancar Sama 

175 ADI lancar Lancar Sama 

176 JUNAIDI beresiko Beresiko Sama 

177 ANG KIM 

LIANG 

beresiko Beresiko Sama 

178 YUDISMA

N 

beresiko Beresiko Sama 

179 YUDHISTI

RA 

HADIKUR

NIADI 

beresiko Beresiko Sama 

180 TAMSIR lancar Lancar Sama 

181 TRI IRENE lancar Lancar Sama 

182 VHIANTE 

YUTAFU 

lancar Lancar Sama 

183 ARGA 

PERMADI 

beresiko Beresiko Sama 

184 ARDIAN 

SATRIA 

lancar Lancar Sama 

185 SUPARWA

NTO 

beresiko Beresiko Sama 

186 SRI 

WINARNI 

lancar Lancar Sama 

187 RAMLAH lancar Lancar Sama 

188 SYAMSUL 

MARHENI 

BZ 

beresiko Lancar Beda 

189 NURFIA 

YENTI 

lancar Lancar Sama 

190 ISWANDI lancar Lancar Sama 

191 JONNY 

HUTAHAE

AN 

beresiko Beresiko Sama 

192 SRI 

RAHAYU 

beresiko Beresiko Sama 

193 NURAINI beresiko Beresiko Sama 

194 SYAFARU

DDIN 

DADANG 

lancar Lancar Sama 

195 JEMMY 

ACHMED 

beresiko Beresiko Sama 

196 TUTI 

SURYATI 

lancar Lancar Sama 



197 DEWI 

SAPRIDA 

lancar Lancar Sama 

198 IVAN 

KURNIAW

AN 

lancar Lancar Sama 

199 ROVIYAN

TY 

beresiko Lancar Beda 

200 MURDANI lancar Lancar Sama 

 

Dari data hasil lapangan dan perhitungan algoritma 

ID3 diatas, maka perhitungan persentase kesamaan 

data untuk klasifikasi sebagai berikut persamaan 

(2.3) : 

Rata – rata  = 
                    

           
 x 100 %  = 

   

   
 X 

100 %= 86,5%  

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa 

nilai rata – rata validasi yaitu 86,5% pada 200 data 

sample yang ada, 27 diantara nya berbeda dan 173 

menghasilkan jenis permohonan kredit  yang sama 

dengan data lapangan. 

 

6. PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

klasifikasi permohonan kredit  dengan metode ID3 

pada bank BPR kepri bintan yaitu dapat 

memberikan informasi mengenai data nasabah 

yang mengalami kredit macet maupun yang lancar 

pada saat permohonan kredit telah diklasifikasi dari 

sistem informasi data kredit yang telah dibuat 

dengan nilai perbandingan 86,5 % pada 200 data 

sample yang ada, 27 diantara nya berbeda dan 173 

menghasilkan jenis permohonan kredit  yang sama 

dengan data lapangan. 

 

6.2 Saran 

Ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan dalam penelitian ini, dengan harapan 

akan menjadi saran yang bermanfaat, yaitu : 

1. Pada sistem ini, permohonan kredit  

yang tersedia hanya pada bank BPR 

kepri bintan dapat digunakan pada 

seluruh bank di indonesia. 

2. Diharapkan sistem ini dapat 

berkembang sesuai zaman dan tidak 

berbasis web lagi tetapi dapat 

dikembanggkan dan berjalan di 

platform seperti Android, IOS dan 

Blackbery. 
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