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ABSTRAK 

 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 

 KELAYAKAN PINJAMAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR 

 

Nama : Meril Nur Indah 

Pembimbing : 1. Andi Widiyanto, M.Kom 

2. Ardhin Primadewi, S.Si., M.TI 

 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Kencana” Temanggung 

merupakan lembaga keuangan internal pegawai sebagai tempat meyimpan dan 

meminjam. KPRI “Kencana” Temanggung beranggotakan 117 orang dengan 

jumlah kreditur 105 orang. KPRI “Kencana” Temanggung sering menemui 

kendala terkait kelayakan pinjaman kreditur. Perlu pertimbangan khusus terhadap 

kemampuan calon kreditur. Parameter yang dipertimbangkan adalah gaji, 

tanggungan, besarnya pengajuan kredit, dan jangka waktu pengembalian.Dari 

masalah tersebut, peneliti melakukan proses analisa secara otomatis dengan 

dikembangkan sebuah sistem pendukung keputusan untuk mempermudah dan 

mempercepat analisis kelayakan pinjaman. Sistem ini menggunakan metode K-

nearest neighbour (KNN). KNN memiliki kelebihan untuk mengklasifikasikan 

suatu kasus baru berdasarkan ukuran kemiripan serta proses perhitungan sangat 

mudah dipahami dan diimplementasikan.Hasil implementasi Sistem Pendukung 

Keputusan menggunakan 5 variabel penilaian yaitu sisa gaji, usia, jumlah 

tanggungan, status kawin, dan status pekerjaan. Dari hasil perhitungan 

perbandingan data testing dan data training, nilai kedekatan terendah dijadikan 

sebagai acuan penilaian potensi kreditur baru berdasarkan remark yang di miliki 

oleh kreditur lama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode k-nearest 

neighbor merupakan metode yang cukup baik dan sesuai digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan klasifikasi.  

Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, K nearest Neighbor, koperasi, kredit, 

simpan pinjam 
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ABSTRACT 

 

DESICIAN SUPORT SYSTEM OF LEARN FEASIBILITY IN 

TEMANGGUNG CIVIL SERVANTS KOPERASI USING K-NEAREST 

NEIGHBOUR 

By   : Meril Nur Indah 

Supervisor : 1. Andi Widiyanto, M.Kom 

  2. Ardhin Primadewi, S.Si., M.TI 

 

The Employee Cooperative of the Republic of Indonesia (KPRI) "Kencana" Temanggung 

is an internal financial institution for employees to save and borrow money. KPRI 

"Kencana" Temanggung has 117 members with 105 creditors. KPRI "Kencana" 

Temanggung often encounters obstacles related to loan feasibility it needs. Special 

consideration related to the ability of prospective creditors. The parameters considered 

are salary, dependents, amount of credit application, and tenor. From this problem, the 

researcher carries out the analysis process automatically by developing a decision 

support system to case 4 shorten the process of loan feasibility. This system uses the K-

nearest neighbor (KNN) method. KNN has the advantage intern of classifying a new case 

based on similarity and easy to understand & implemenet calculation process.. The 

results is the Decision Support System that use, 5 assessment variables, namely salary 

balance, age, number of dependents, marital status, and employment status. From the 

calculation results of comparison of testing data and training data, the lowest proximity 

value is used as a reference for assessing the potential of new creditors based on the 

remark of old creditor. The results of this study indicate that the k-nearest neighbor 

method is a fairly good and suitable to solve classification problems. 

 

Keyword : Decision Support System, K nearest Neighbor, Cooperatives, Credit, Savings 

and Loan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini sudah memberikan 

dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak yang jelas terlihat bahwa 

teknologi memudahkan segala aktifitas manusia. Tidak dipungkiri kini segala hal 

yang dulunya bersifat manual sekarang telah berganti bersifat otomatis (Indriani et 

al., 2017). 

Dalam sebuah instansi teknologi informasi sangat berpengaruh seperti di 

koperasi Pegawai Negeri Sipil Kencana Temanggung. Koperasi karyawan 

merupakan sebuah instansi yang berada lingkungan sebuah perusahaan. Berbagai 

macam produk yang disediakan oleh koperasi ini untuk anggotanya yang sebagian 

besar adalah karyawan, salah satunya adalah layanan jasa simpan pinjam. Saat ini 

proses pengelolaan data simpan pinjam masih menggunakan cara manual yaitu 

anggota harus mendatangi koperasi untuk menanyakan informasi simpan pinjam 

dan sulitnya pendaftaran anggota. Sehingga menyebabkan kurang efektif dan 

efisiennya proses pengelolaan data yang ada di Koperasi karyawan (Puspitasari, 

2016). 

Dalam koperasi pembayaran di lakukan dengan berbagai cara salah 

satunya dengan cara kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” 

yang berarti kepercayaan dan bahasa Latin “creditum” yang artinya kepercayaan 

akan kebenaran. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar dari kredit adalah 

kepercayaan. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, 

atau pembagian hasil keuntungan. Selain itu, kredit juga bisa berarti kemampuan 

untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan 

suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka 

waktu yang disepakati (Putra et al., 2015). 
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Koperasi Pegawai Kencana memiliki salah satu fasilitas yaitu simpan 

pinjam maka dari itu dibutuhkan sebuah system. Dalam Koperasi Pegawai 

Kencana terdapat 117 orang anggota yaitu laki-laki yang berjumlah 60 orang dan 

perempuan yang berjumlah 57 orang. Omset yang di dapat  Koperasi Pegawai 

Kencana adalah Rp.3.034.967.758 dan dana sejumlah Rp.2.321.596.595. 

Sementara ini jumlah kreditur 105 orang. Maka dari itu Koperasi Pegawai 

Kencana membutuhkan suatu sistem untuk mempermudah pekerjaan pegawai. 

Adapun Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem informasi interaktif 

yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan 

situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana 

keputusan seharusnya dibuat Sistem pendukung keputusan dibangun untuk 

mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. 

Sistem pendukung keputusan seperti itu disebut aplikasi sistem pendukung 

keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan digunakan dalam pengambilan 

keputusan (Yulianti et al., 2012).  

Dalam sebuah sistem pendukung keputusan dibutuhkan sebuah metode 

perhitungan yang tepat. Algoritma k-nearest neighbour adalah algoritma 

klasifikasi data sederhana dimana penghitungan jarak terpendek dijadikan ukuran 

untuk mengklasifikasikan suatu kasus baru berdasarkan ukuran kemiripan. 

Algoritma k-nearest neighbour tergolong dalam algoritma supervised yaitu proses 

pembentukan algoritma diperoleh melalui proses pembelajaran (learning) pada 

record-record lama yang sudah terklasifikasi dan hasil pembelajaran tersebut 

dipakai untuk mengklasifikasikan record baru dengan output yang belum 

diketahui. Dalam algoritma k-nearest neighbour  sebuah data baru 

diklasifikasikan berdasarkan jarak data baru tersebut dengan tingkat kemiripan 

data baru terdekat terhadap data pola. Jumlah data tetangga terdekat ditentukandan 

dinyatakan dengan (Nugroho, 2016).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Koperasi Pegawai 

Kencana . Sistem masih menggunakan cara manual semuanya di simpan dan di 
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tulis pada sebuah buku. Pemberian pinjaman kepada calon kreditur harus dengan 

persetujuan dari kepala atau dewan koperasi tersebut, pada umumnya memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan seperti melakukan analisis terhadap kemampuan 

calon kreditur. Menganalisa kemampuan gaji yang dimiliki, besarnya pengajuan 

kredit, dan jangka waktu pengembalian, yang nantinya dari hasil prediksi tersebut 

dapat ditarik kesimpulan apakah seseorang tersebut dapat memperoleh pinjaman. 

Perlu dikembangkan sebuah sistem yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan metode k-nearest neighbour.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah 

yaitu bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk kelayakan 

pinjaman pegawai negeri sipil di Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“Kencana” Temanggung menggunakan metode K-Nearest Neighbor ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis penelitian ini adalah untuk membuat sistem 

pendukung keputusan kelayakan pinjaman pegawai negeri sipil di Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “Kencana” Temanggung menggunakan metode K-

Nearest Neighbor. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penilitan ini : 

1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan kelayakan pinjaman koperasi 

pegawai negeri sipil di harapkan mampu memberikan kemudahan pada 

koperasi kencana agar kinerja koperasi tidak di lakukan secara manual lagi. 

2. Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan kelayakan pinjaman 

koperasi pegawai negeri sipil diharapkan mampu memberikan gambaran 

tentang kelayakan pinjaman yang dapat di ajukan oleh para pegawai negeri 

sipil di Koperasi Republik Indonesia “Kencana” Temanggung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  (Nugroho, 2016)  yang berjudul 

“IMPLEMENTASI ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DALAM 

MEMPREDIKSI POTENSI CALON KREDITUR (Studi Kasus KSP galih 

manunggal).  Hasil dari penelitian ini adalah  Algoritma k-nearest neighbor 

yang diterapkan untuk memprediksi potensi calon kreditur di KSP Galih 

Manunggal dengan memanfaatkan data riwayat transaksi pembayaran kredit 

nasabah lama menggunakan 7 variabel penilaian yaitu penghasilan, 

pekerjaan, jaminan, tanggungan keluarga, pendidikan, usia, dan status 

pernikahan. Dari hasil perhitungan perbandingan kasus baru dengan kasus 

lama, nilai kedekatan tertinggi dijadikan sebagai acuan penilaian potensi 

calon kreditur berdasarkan status kredit yang yang dimiliki. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Amirfakhrian et al., 2004) yang berjudul 

“Sistem Pendukung Keputusan Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat 

Indonesia Unit Kaliangkrik Magelang”. Terdapat beberapa algoritma yang 

dapat digunakan dalam data mining untuk metode klasifikasi salah satunya 

adalah algoritma k-nearest neightbor. Konsep sistem pendukung keputusan 

pemberian KUR dirancang dapat melakukan klasifikasi terhadap objek 

berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek 

tersebut dan memberikan solusi nasabah yang layak menerima KUR 

berdasarkan masukan dari user dengan menggunakan metode k-nearest 

neighbors (knn). Dari hasil perhitungan kemiripan kasus antara data calon 

nasabah baru dengan nasabah lama atau data training menggunakan algoritma 

K-Nearest Neighbor, hasil dengan nilai tertinggi akan dijadikan acuan 

seorang decision maker dalam mengambil keputusan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  (Elcholiqi et al., 2012) yang berjudul 

“PENENTUAN BESAR PINJAMAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM 

DENGAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR (STUDI KASUS DI 

KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT BINA INSANI PRINGAPUS)”. 
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Penelitian ini menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Hasil dari 

penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan dan memanfaatkan data 

pinjaman anggota koperasi simpan pinjam.algoritma data mining yang 

digunakan untuk membangun aplikasi data mining adalah K-Nearest 

Neighbor (KNN). KNN digunakan untuk mengklasifikasikan besar pinjaman 

anggota berdasarkan jarak kedekatan atribut. Percobaan menggunakan 25 

sampel data dengan nilai k=8 dan k=12 menghasilkan akurasi sebesar 84%. 

Hasil proses mining dapat digunakan untuk membantu pegawai simpan 

pinjam dalam menentukan besar pinjaman.  

 Persamaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor dalam 

menyelesaikan masalah. Dari jurnal pertama, algoritma k-nearest neighbor yang 

diterapkan untuk memprediksi potensi calon kreditur dengan memanfaatkan data 

riwayat transaksi pembayaran kredit nasabah lama menggunakan 7 variabel 

penilaian yaitu penghasilan, pekerjaan, jaminan, tanggungan keluarga, 

pendidikan, usia, dan status pernikahan. Sedangkan berdasarkan jurnal kedua, 

hasil perhitungan kemiripan kasus antara data calon nasabah baru dengan nasabah 

lama atau data training menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor, hasil dengan 

nilai tertinggi akan dijadikan acuan seorang decision maker dalam mengambil 

keputusan. Adapun dari jurnal ketiga, algoritma data mining yang digunakan 

untuk membangun aplikasi data mining adalah k-Nearest Neighbor. K-Nearest 

Neighbor digunakan untuk mengklasifikasikan besar pinjaman anggota 

bedasarkan jarak kedekatan atribut. 

B. Penjelasan Secara Teoritis Masing-Masing Variabel Penelitian 

1. Sistem  

  Secara umum sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian tertentu yang 

saling berhubungan secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Elemen-elemen yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan 

(input) pengolahan (processing) dan keluaran (output). (Sutopo et al., 2016) 
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 Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainya yang saling 

berhubungan satu sama lain dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju 

suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

(Syahrial, 2016). 

2. Sistem Pendukung Keputusan 

 Konsep      Sistem   Pendukung   Keputusan  (SPK)  pertama  kali  

diungkap  pada  tahun  1970 oleh  Michael  S.Scott  Morton  dengan  istilah 

Management Decision System SPK merupakan sistem informasi interaktif 

yang menyediakan informasi, pemodelan,  dan  pemanipulasian  

data.Menurut Alter,SPK digunakan untuk membantu pengambilan keputusan 

dalam situasi semiterstruktur dan situasi tidak terstruktur yang mana tak 

seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya  dibuat.SPK 

adalah suatu bentuk Computer Base Information System(CBIS)yang 

interaktif, fleksibel,dan secara khusus dikembangkan untuk mendukung 

penyelesaian masalah dari manajemen yang tidak terstruktur untuk 

memperbaiki pembuatan keputusan SPK biasanya dibangun untuk 

mendukung Solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu 

peluang.SPK tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan 

keputusan,tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan 

pengambil  keputusan  untuk  melakukan  berbagai analisis menggunakan 

model-model yang tersedia (Kristiyanti et al., 2013) 

 Sprague mendefinisikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai 

sistem yang memiliki lima karakteristik utama yaitu : 

a. Mendukung proses pengambilan keputusan yang menitik beratkan pada 

manajemen dengan presepsi. 

b. Adanya interface manusia atau mesin dimana manusia sebagai user tetap 

memegang control proses pengambil keputusan . 

c. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah 

tersetruktur ,semi tersetruktur dan tidak tersetruktur. 

d. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai 

kebutuhan. 
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e. Memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa 

sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. 

f. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani 

kebutuhan informasi seluruh tahap manajemen. (Hermawan & Felicia, 

2017) 

 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan Berdasarkan hasil kutipan Kusrini 

dalam buku karangan  Turban yang berjudul Decision Support System and 

Intelligent Systems adalah sebagai berikut: 

a. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi 

tersetruktur. 

b. Meningkatkan efektivitas keputusan yang di ambil manager lebih dari 

pada perbaikan efisiensinya. 

c. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan 

memungkinkan para anggotanya untuk berasal dari berbagai lokasi yang 

berbeda-beda (atau menghemat biaya perjalanan) (Rohayani, 2013)  

3. K-Nearest  Neighbor   

 K-Nearest  Neighbor  merupakan  salah  satu  metode  yang  digunakan  

dalam  pengklasifikasian. Prinsip  kerja  K-Nearest  Neighbor  (KNN)  adalah  

mencari   jarak   terdekat   antara   data   yang   akan   dievaluasi dengan K 

tetangga (neighbor) terdekatnya dalam data pelatihan. Berikut rumus 

pencarian jarak menggunakan rumus Euclidian (Hermaduanti & 

Kusumadewi, 2008). 

𝑑 =  √( 𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 −  𝑦1)2 

     Pada fase pembelajaran, algoritma ini hanya melakukan penyimpanan 

vektor-vektor fitur dan klasifikasi dari data pembelajaran. Pada fase 

klasifikasi, fitur-fitur yang sama dihitung untuk data test (yang klasifikasinya 

tidak diketahui). Jarak dari vektor yang baru ini terhadap seluruh vektor data 

pembelajaran dihitung, dan sejumlah K buah yang paling dekat diambil. Titik 

yang baru klasifikasinya diprediksikan termasuk pada klasifikasi terbanyak 

dari titik-titik tersebut. Nilai K yang terbaik untuk algoritma ini tergantung 

pada data. Secara umum, nilai K yang tinggi akan mengurangi efek noise 
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pada klasifikasi, tetapi membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi 

lebih kabur. Nilai K yang bagus dapat dipilih dengan optimasi parameter, 

misalnya dengan menggunakan cross-validation. Kasus khusus di mana 

klasifikasi diprediksikan berdasarkan data pembelajaran yang paling dekat 

(dengan kata lain, K = 1) disebut algoritma nearest neighbour (Yustanti, 

2012) 

a. Algoritma K-Nearest Neighbors 

a) Tentukan k bilangan bulat positif berdasarkan ketersediaan data 

pembelajaran. 

b) Pilih tetangga terdekat dari data baru sebanyak k. 

c) Tentukan klasifikasi paling umum pada langkah (ii), dengan 

menggunakan frekuensi terbanyak. 

d) Keluaran klasifikasi dari data sampel baru. 

b. Kelebihan  K-Nearest Neighbors 

a) Mudah dipahami dan diimplementasikan 

algoritma kNN mudah dipahami dan juga mudah dimplementasikan. 

Untuk mengklasifikasi instance x menggunakan kNN, kita cukup 

mendefinisikan fungsi untuk menghitung jarak antar-instance, 

menghitung jarak x dengan semua instance lainnya berdasarkan fungsi 

tersebut, dan menentukan kelas x sebagai kelas yang paling banyak 

muncul dalam k instance terdekat. 

b) Lebih efektif di data training yang besar 

c) Dapat menghasilkan data yang lebih akurat 

4. PHP 

  Mudah untuk dipelajari.PHP merupakan bahasa scripting server – side, 

dimana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. Sederhananya, 

serverlah yang akan menerjemahkan skrip program, baru kemudian hasilnya 

akan dikirim kepada client yang melakukan permintaan.Adapun pengertian 

lain PHP adalah akronim dariHypertext Preprocessor, yaitu suatu bahasa 

pemrograman berbasiskan kode – kode (script) yang digunakan untuk 

mengolah suatu data dan mengirimkannya kembali ke web browser menjadi 
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kode HTML”. Menurut Kustiyaningsih (2011:114), “PHP (atau resminya 

PHP: Hypertext Preprocessor) adalah skrip bersifat server – side yang 

ditambahkan ke dalam HTML”.   

 Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan dari client. 

Dalam hal ini client menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan 

permintaan ke server.Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang 

beasal dari halaman website oleh browser. Berdasarkan URL atau alamat 

website dalam jaringan internet, browser akan menemukan sebuah alamat 

dari webserver, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan 

menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh webserver.Selanjutnya 

webserver akan mencarikan berkas yang diminta dan menampilkan isinya di 

browser. Browser yang mendapatkan isinya segera menerjemahkan kode 

HTML dan menampilkannya. Lalu bagaimana apabila yang dipanggil oleh 

user adalah halaman yang mengandung script PHP? Pada prinsipnya sama 

dengan memanggil kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke 

web-server, web-server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe 

file yang diminta adalah PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman 

PHP tersebut. Apabila dalam file tersebut tidak mengandung script PHP, 

permintaan user akan langsung ditampilkan ke browser,namun jika dalam file 

tersebut mengandung script PHP, maka proses akan dilanjutkan ke modul 

PHP sebagai mesin yang menerjemahkan script-script PHP dan mengolah 

script tersebut,sehingga dapat dikonversikan ke kode-kode HTML lalu 

ditampilkan ke browser user. (Firman et al., 2016).    

5. MYSQL 

            MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa 

dasar untuk mengakses databasenya. MySQL termasuk jenis RDBMS 

(Relational Database Management System). Pada MySQL sebuah database 

mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan 

setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom (Sutopo et al., 2018). 
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6. UML 

 Menurut Fowler (2005:1) Unified Modeling Language (UML) adalah 

keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta-model tunggal, yang 

membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya 

sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek (OO). 

Definisi ini merupakan definisi yang sederhana. Pada kenyataannya, pendapat 

orang – orang tentang UML berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan oleh 

sejarahnya sendiri dan oleh perbedaan persepsi tentang apa yang membuat 

sebuah proses rancang – bangun perangkat lunak efektif (Puspitasari, 2016). 

 3 macam diagram yang paling sering digunakan dalam pembangunan 

aplikasi berorientasi object, yaitu use case diagram, sequence diagram dan 

class diagram: 

 Use case diagram  

Use case diagram digunakan untuk memodelkan semua bisnis proses 

berdasarkan perspektif pengguna sistem.case diagram terdiri atas diagram 

untuk use case dan actor.Actor merepresentasikan orang yang akan 

mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi.use case 

merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor.case 

digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi dituliskan di 

dalamnya.Actor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke 

use case. 

 Sequence Diagram  

Sequence diagram merupakan gambungan dari Diagram Class dan 

diagram Object yang memiliki suatu gambaran model statis.Namun ada juga 

yang bersifat dinamis, seperti Diagram Interaction.Diagram sequence 

merupakan salah satu diagram Interaction yangmenjelaskan bagaimana suatu 

operasi itu dilakukan; message (pesan) apa yang dikirimdan kapan 

pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang 

berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan 

berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. 
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 Class diagram  

Class diagram menggambarkan struktur statis class di dalam sistem. class 

merepresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. class dapat 

berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara: associated (terhubung 

satu sama lain), dependent (satu class tergantung/menggunakan class yang 

lain), specialed (satu class merupakan spesialisasi dari class lainnya), atau 

package (group bersama sebagai satu unit). sebuah sistem biasanya 

mempunyai beberapa class diagram. 

C. Landasan Teori 

        Berdasarkan dari ketiga penelitian diatas, masing-masing mempunyai 

variabel yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan K-

Nearest Neighbors untuk menentukan kelayakan peminjam berdasarkan variabel 

yang telah ditentukan. Metode K-Nearest Neighbors digunakan sebagai 

mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan cara mebandingan perhitungan 

jarak terdekat antara nasabah baru dengan nasabah lama. Hasil dari perhitungan 

K-Nearest Neighbors adalah menampilkan perbandingan nasabah baru dengan 

nasabah lama menggunakan variabel yang ditentukan dan dikelompokkan sesuai 

dengan record bobot kelayakan yang telah ditenetukan. Dengan menggunakan 

metode K-Nearest Neighbors maka sistem ini diharapkan dapat membantu 

Koperasi Pegawai Kencana untuk  mempermudah dalam penilaian kelayakan 

nasabah baru. 
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BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu 

proses kelayakan pinjaman menggunakan metode k-nearest neighbor. 

Rekomendasi kelayakan diperoleh berdasarkan data training yang diambil 

pada nasabah lama, kemudian diproses menggunakan metode k-nearest 

neighbor sehingga menghasilkan rekomendasi kelayakan pinjaman bagi 

nasabah baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode k-nearest 

neighbor merupakan metode yang cukup baik dan sesuai digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Syarat utama penggunaan k-nearest 

neighbor untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi adalah tersedianya 

data training yang baik dan akurat, karena pada metode k-nearest neigbor 

hasil klasifikasi diperoleh dengan mengitung kedekatan antara data nasabah 

baru dengan data nasabah lama (data training) berdasarkan pada kecocokan 

bobot / nilai dari fitur – fitur yang telah ditentukan. 

B. Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat digunakan sebagai dasar dan masukan 

guna pengembangan sistem yang lebih baik. 

1. Diharapkan sistem dapat dikembangkan dan disempurnakan dengan 

ditambah berbagai fitur yang mendukung 

2. Dilakukan evaluasi, pembinaan dan pemantauan secara rutin terhadap 

penerapan sistem. 
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