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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) Baitut Tamwil 

Muhammadiyah ( BTM ) Muhammadiyah Baturetno adalah sebuah Lembaga 

Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Desa 

Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Salah satu pelayanan 

BTM Muhammadiyah Baturetno adalah memberikan pinjaman. Pinjaman 

dalam pembiayaan anggota yang disebut kredit kepada masyarakat dan 

anggota yang memenuhi syarat dalam pengajuan pembiayaan. BTM 

Muhammadiyah Baturetno memiliki kriteria – kriteria dalam memberikan 

pinjaman kepada anggotanya, antara lain : anggota memiliki karakter yang 

baik, ada kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, jenis dan nilai agunan 

lebih tinggi dari nilai pinjaman, serta pendapatan per bulan.  

Prosedur yang berjalan di BTM Muhammadiyah Baturetno dalam 

pemberian pinjaman saat ini adalah : harus menjadi anggota koperasi, jika 

belum menjadi anggota, calon anggota harus mengisi blanko permohonan 

menjadi anggota, kemudian anggota mengisi blanko permohonan pembiayaan, 

setelah data anggota masuk akan dilanjutkan dengan proses survei. Setelah 

proses survei, anggota akan menunggu keputusan komite apakah permohonan 

pembiayaannya diterima atau tidak.  

Masalah yang dialami BTM Muhammadiyah Baturetno adalah kesulitan 

dalam proses analisa data anggota untuk menentukan kelayakan penerima 
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pinjaman. BTM Muhammadiyah Baturetno terkadang mengalami kesalahan 

dalam menganalisa data profil calon debitur. Akibat yang terjadi dari 

kesalahan tersebut adalah resiko kredit macet dan penyelewengan dana kredit 

oleh pemohon pinjaman. 

BTM Muhammadiyah Baturetno dalam memberikan pinjaman perlu 

sebuah sistem untuk memprediksi kelayakan pengajuan pinjaman agar resiko 

kredit macet ataupun penyelewengan dana kredit dapat terminimalisasi. Cara 

untuk memprediksi kelayakan pengajuan kredit yaitu menggunakan teknik 

data mining. Metode yang diusulkan adalah metode Naïve Bayes. Naïve 

Bayes memprediksi probabilitas dimasa depan berdasarkan pengalaman 

dimasa sebelumnya. Metode naïve bayes ini akan sangat tepat untuk 

membangun sebuah aplikasi prediksi kelayakan penerima pinjaman. 

Aplikasi Prediksi Penerima Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam & 

Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) BTM Muhammadiyah Baturetno 

Menggunakan Metode Naïve Bayes dibuat dengan harapan dapat membantu 

pihak BTM Muhammadiyah Baturetno dalam memprediksi kelayakan anggota 

penerima pinjaman. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu bagaimana 

merancang, membangun dan mengimplementasikan data mining berupa 

prediksi kelayakan calon penerima pinjaman dengan metode naïve bayes di 

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) BTM 

Muhammadiyah Baturetno ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah 

dirumuskan, maka diperlukan batasan masalah. Dalam penelitian batasan 

masalah diuraikan sebagai berikut : 

1. Sistem ini hanya digunakan untuk memprediksi calon debitur,  layak atau 

tidak untuk menerima pinjaman.  

2. Perancangan sistem menggunakan metode Naïve Bayes 

3. Kriteria yang digunakan dalam prediksi penerima pinjaman adalah jumlah 

pinjaman, jenis agunan,pekerjaan, pendapatan per bulan, saldo rekening, 

dan daya listrik. 

4. Perancangan aplikasi prediksi penerima pinjaman BTM Muhammadiyah 

Baturetno ini menggunakan UML ( Unified Modeling Language ). 

1.4 Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penelitian adalah merancang dan membangun aplikasi 

Prediksi Penerima Pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan 

Syariah ( KSPPS ) BTM Baturetno Menggunakan Metode Naïve Bayes. 

1.5 Manfaat Skripsi 

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi 

akademik, penulis, instansi dan bagi pembaca. 

1. Manfaat Bagi Akademik 

Secara tidak langsung dapat melaksanakan fungsinya sebagai 

dimensi intelektual dalam lingkup masyarakat, serta dapat memberi 

referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan laporan. 
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2. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi mahasiswa adalah dapat menerapkan teori – teori 

yang telah diperoleh selama dibangku kuliah kedalam dunia kerja nyata. 

Selain itu, dapat membantu mahasiswa untuk menganalisa suatu masalah 

ke dalam suatu sistem sehingga mampu membuat aplikasi yang sesuai. 

3. Manfaat Bagi Instansi 

Membantu pihak BTM dalam menyelesaikan pemasalahan prediksi 

pemberian pinjaman kepada anggota BTM Baturetno. 
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1.6 Kerangka Pikir 

  

Permasalahan  

Kesalahan analisa data 

anggota calon penerima 

pinjaman 

Solusi 

Aplikasi Prediksi Penerima Pinjaman  

 

Langkah Penyelesaian 

1. Pengumpulan Data 

2. Perancangan Sistem menggunakan 

UML (Unified Modeling Language) 

3. Implementasi 

4. Pengujian dengan blackbox testing 

dan validitas 

 

Hasil 

Sistem Prediksi Penerima Pinjaman di BTM 

Muhammadiyah Baturetno Menggunakan 

Metode Naïve Bayes 

Metode Naïve 

Bayes 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Pembuatan Aplikasi Prediksi Penerima Pinjaman di BTM 

Baturetno 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi sebagai gambaran atau garis besar 

mengenai hal – hal yang akan dibahas dalam bab – bab selanjutnya sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Keangka Pikir dan Sistematika 

Penulisan Laporan Penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang tinjauan pustaka meliputi pengertian koperasi, 

kredit, data mining, naïve bayes, UML, php, dan MySQL. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian, metode pengumpulan data, 

teknik pengolahan data dan analisa kebutuhan. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Berisi tentang uraian profil objek yang diteliti, visi dan misi, 

struktur organisasi, dan sekitar masalah yang berhubungan 

dengan objek tersebut. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Menjabarkan cara melakukan penelitian yaitu hasil dari analisa 

dan perancangan serta kebutuhan sistem yang diperlukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan sistem yang 

dihasilkan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


