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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kredit Koperasi Karyawan dan Perbankan

Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-undang no 10 tahun 1998

tentang perubahan undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

b. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2. Data Mining

Manusia dibanjiri dengan data di sebagian besar bidang. Sayangnya, untuk

mendapatkan data berharga, perusahaan membutuhkan biaya jutaan rupiah untuk

mengumpulkan dan menyusun data yang mendekam di gudang dan repositori.

Masalahnya adalah bahwa tidak cukup analis terlatih yang tersedia, yang terampil

menerjemahkan semua data menjadi pengetahuan, dan dari situ sampai pohon

taksonomi menjadi kebijaksanaan.

Gartner Group dalam [4] menyebutkan data mining adalah proses

menemukan korelasi baru yang bermakna, pola dan tren dengan memilah-milah

sejumlah besar data yang tersimpan dalam repositori, menggunakan teknologi

pengenalan pola serta teknik-teknik statistik dan matematika.

2.3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah jenis analisis data yang dapat membantu orang

memprediksi label kelas dari sampel yang akan diklasifikasikan. Berbagai macam

teknik klasifikasi telah diusulkan dalam bidang-bidang seperti mesin, sistem pakar

pembelajaran dan statistik. Biasanya, model klasifikasi pertama kali diujicobakan

pada dataset historis (yaitu, training set) dengan label kelas yang sudah dikenal.

Kemudian, training set ini diterapkan untuk memprediksi label kelas dari sampel

baru.

2.4. Algoritma C.45
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Algoritma C-45 sering disebut dengan pohon keputusan (decision tree).

Mirip sebuah struktur pohon dimana terdapat node internal yang

mendeskripsikan atribut-atribut, setiap cabang menggambarkan hasil dari atribut

yang diuji, dan setiap daun menggambarkan kelas [5]. Tahapan algoritma C-45

adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan data training

b. Menentukan akar dari pohon dengan rumus

c. Hitung nilai Gain
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d. Ulangi langkah-2 hingga semua tupel terpartisi

e. Proses partisi pohon keputusan akan berhenti ketika:

- Semua tupel dalam node N mendapat kelas yang sama

- Tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi

- Tidak ada tupel di dalam cabang yang kosong


