
APLIKASI PENENTU PENERIMA PINJAMAN DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE CLUSTERING K-MEANS PADA KOPERASI TIRTA LESTARI 

 
H. Aspihani 1,  M. Dedy Rosyadi 2, M. Ramadhani Raharjo 3 

1Teknik Informatika, 55201, Teknologi Informasi, Universitas Islam Muhammad 
 Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 15710047 

2Teknik Informatika, 55201, Teknologi Informasi, Universitas Islam Muhammad  
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 061510838 

3Teknik Informatika, 55201, Teknologi Informasi, Universitas Islam Muhammad  
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 061510824 

E-mail: hajiaspihani@yahoo.co.id 
 
 

ABSTRAK 
 

Koperasi adalah suatu badan usaha yang memang didesain untuk pro pada rakyat dan memiliki syarat 
dan ketentuan masing - masing dalam proses peminjamannya. Koperasi sangat diperlukan bagi setiap orang 
yang memerlukan dana pinjaman seperti untuk modal usaha. 
 Tetapi, terkadang pemilik koperasi sulit dalam menentukan anggota koperasi sebagai penerima 
pinjaman. Sehingga, diperlukannya suatu Aplikasi yang dapat membantu agar proses penentu kelayakan 
penerima peminjaman koperasi lebih cepat, tepat dan efisien.  
 Dengan adanya Aplikasi Penentuan Penerimaan Pinjaman Dengan menggunakan metode Clustering K-
Means pada Koperasi Tirta Lestari, Mempercepat proses pengajuan dan permintaan para karyawan yang ingin 
meminjam di koperasi tersebut. Oleh sebab itu, Penulis mengambil tema “Aplikasi Penentu Penerima 
Pinjaman Dengan Menggunakan Metode Clustering K-Means Pada Koperasi Tirta Lestari” dengan 
menggunakan database MySQL dan Bahasa PHP. 
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ABSTRAC 

 
A cooperative is a business entity that is designed to be pro-people and has its own terms and 

conditions in the loan process. Cooperatives are needed for everyone who needs loan funds such as for venture 
capital. 

However, sometimes cooperative owners find it difficult to determine cooperative members as loan 
recipients. Thus, the need for an application that can help so that the process of determining the feasibility of 
cooperative loan recipients is faster, more precise and efficient. 

With the Application of Determination of Loan Receipts using the K-Means Clustering method in the 
Tirta Lestari Cooperative, Speed up the process of filing and requesting employees who want to borrow at the 
cooperative. Therefore, the author takes the theme "Loan Recipient Application Determination Using the K-
Means Clustering Method in the Tirta Lestari Cooperative" by using a MySQL database and PHP language. 
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A. PENDAHULUAN 

Majunya perkembangan teknologi 
sekarang harus didampingi dengan sistem IT yang 
dapat menunjang keberhasilan sebuah usaha, 
banyak usaha yang dapat ditekuni dan dijalani dan 
salah satunya adalah koperasi, Koperasi adalah tata 
susunan ekonomi hal ini berarti bahwa dalam 
kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi 
tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, 
baik bagi orang-orang yang menjadi anggota 
perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat 
di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk 
kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan 

kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama 
dari para anggotannya banyak koperasi yang tidak 
mampu bersaing dalam dunia usaha dikarenakan 
belum diterapkannya sistem komputerisasi 
sehingga pengurus koperasi sering mengalami 
kesalahan pencatatan dan kehilangan data penting 
dan  membuat koperasi tersebut melemah dan pada 
akhirnya gulung tikar. 

PDAM INTAN Banjar, merupakan salah 
satu perusahaan yang bergerak dibidang 
perusahaan daerah air minum khususnya di 
Kalimantan. Dalam pelaksanaan kegiatan 
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operasionalnya, perusahaan tersebut sudah 
memiliki aplikasi  - aplikasi penunjang yang luar 
biasa yang digunakan untuk meningkatkan 
operasional dan pengambilan keputusan secara 
tepat. Namun ada beberapa hal yang masih 
menggunakan proses manual. Diantaranya adalah 
koperasi simpan pinjam di lokasi PDAM INTAN 
Banjar. Sistem yang ada pada koperasi simpan 
pinjam tersebut masih menggunakan sistem 
pencatatan manual pada buku, hal ini menyebabkan 
data rentan rusak maupun dapat diubah dengan 
sangat mudah oleh pihak yang tidak bertanggung 
jawab Selain itu petugas koperasi juga kesulitan 
dalam pengelolaan data peminjaman, dan data 
simpanan yang telah dibuat sewaktu - waktu dapat 
hilang atau membutuhkan proses yang lama dalam 
pencarian data. 

Selain itu petugas koperasi juga kesulitan 
dalam menentukan siapa yang harus diberikan 
pinjaman dan yang mana masih dipertimbangkan 
atau yang tidak diberikan pinjaman dikarenakan 
ketidak disiplinnya anggota/pegawai untuk 
melakukan simpanan wajib dan simpanan 
pinjaman/sukarela .  

Sistem yang sedang berjalan juga tidak 
mampu membuat laporan secara otomatis 
khususnya untuk laporan dengan kriteria tertentu 
sehingga menyulitkan petugas Koperasi untuk 
menberikan laporan kepada kepala Koperasi Tirta 
Lestari. 

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan 
berkaitan dengan Proses koperasi simpan pinjam 
diantaranya adalah penelitian dengan judul 
“Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi 
Berbasis Web Pada Koperasi Warga Baru Mts N 
17 Jakarta”, Nurlaila Hasyim, Nur Aeni Hidayah, 
dan Sarwoto Wijoyo Latisuro (2017). Penelitian 
“Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi 
Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo”, Anis Nurhanaf 
(2015), dan “Aplikasi Sistem Informasi Simpan 
Pinjam Berbasis Web Pada Koperasi Spbni 
Syariah”, Junaedi Abdillah, Oktavianus Benny S 
.(2017). 

Menurut Nurlaila Hasyim, Nur Aeni 
Hidayah, dan Sarwoto Wijoyo Latisuro (2017), 
Proses yang diterapkan Koperasi Warga Baru yaitu 
berdasarkan pada catatan tertulis oleh pengurus 
koperasi Unit Simpan Pinjam, Toko, Barang, dan 
Bendahara yang kemudian dikerjakan (input) pada 
Microsoft Excel. Dalam permasalahan ini sistem 
pengolahan data simpan pinjam serta pengolahan 
data angsuran pada koperasi masih kurang efektif 
dalam pelaporan dan perhitungannya. Selain itu 
info mengenai data pembayaran dan tagihan 
koperasi yang diterima oleh para anggota hanya 
dapat diketahui jika anggota tersebut datang 
langsung ke pengurus koperasi. Untuk mengatasi 
masalah ini, pengolahan data simpan pinjam, 
barang dan toko perlu dikembangkan. Oleh karena 
itu, maka dibuatlah sistem informasi koperasi 

berbasis web, sehingga kinerja koperasi menjadi 
lebih baik dan anggota dapat memperoleh 
informasi dengan mudah tanpa harus datang ke 
koperasi. 

Menurut Anis Nurhanaf (2015), Koperasi 
“Sari Mulyo” saat ini dalam pengolahan 

administrasi masih konvensional, yakni dengan 
mencatat di buku atau lembar dokumen. Misalnya 
data anggota, besar pinjaman, angsuran yang 
dibayar, yang menjadi permasalahan bagaimana 
cara memperbaiki sistem yang ada, untuk 
menyajikan data yang akurat dan tepat waktu. 
Disini kebutuhan akan informasi secara akurat dan 
tepat sangat dibutuhkan, maka dari itu sebelumnya 
dibuat suatu perancangan sistem informasi secara 
komputerisasi yang nantinya bisa dibangun sebuah 
aplikasi, karena pengolahan data secara 
konvensional, maka pada Kerja Praktik ini akan 
berorientasi pada peracangan sistem untuk 
memudahkan dalam pembuatan sebuah aplikasi 
yang nantinya dapat mengatasi masalah pengolahan 
data anggota dan laporan keuangan bagi Koperasi 
“Sari Mulyo”. 

Menurut Junaedi Abdillah, Oktavianus 
Benny S .(2017). Koperasi SPBNI Syariah cukup 
mengalami kesulitan apabila anggota ingin 
mengetahui saldo simpanan, saldo pinjaman dan 
angsuran pinjamannya sendiri karena belum 
tersedianya buku simpanan dan buku pinjaman 
untuk anggota dari koperasi SPBNI Syariah. Selain 
itu data yang disimpan di Microsoft Exel dirasa 
kurang mampu mengatasi masalah pencarian data 
anggota, data simpanan, dan data pinjaman dengan 
cepat karena pengelola harus mencari dan 
menghitung satu-persatu saldo simpanan dan saldo 
pembayaran angsuran pinjaman untuk mengetahui 
total saldo simpanan dan pinjaman yang dimiliki 
oleh anggota. 

Berdasarkan uraian masalah dan literature 
di atas maka disusunlah penelitian dengan judul 
“APLIKASI PENENTU PENERIMA PINJAMAN 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE 
CLUSTERING K-MEANS PADA KOPERASI 
TIRTA LESTARI”. Nantinya, aplikasi ini 
diharapkan mampu membantu pengolahan data 
transaksi dan mempercepat proses pelayanan. 

B. ALAT DAN METODE  
Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data - data yang 
dibutuhkan dalam rangka penyusunan tugas akhir 
(SKRIPSI), penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data dimana teknik - teknik tersebut 
saling melengkapi sehingga penulis dapat 
memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik 
yang digunakan antara lain : 
1. Metode Pengamatan (Observasi) 

Dengan Metode ini penulis secara langsung 
mengamati kegiatan yang ada di Koperasi Tirta 
Lestari Banjarbaru guna memperoleh data atau 



gambaran serta keterangan terhadap sistem 
yang sedang berjalan. 

2. Metode Wawancara (Interview) 
Dengan Metode ini penulis dapat melakukan 
pengumpulan data dengan melakukan Tanya 
jawab secara langsung kepada pegawai di 
Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru untuk 
mengetahui gambaran sistem yang ada. 

3. Studi Pustaka 
Penulis mencoba memahami dan mencari 
penyelesaian dari masalah tersebut dengan cara 
mencari literature atau referensi buku - buku 
yang berhubungan dengan permasalahan yang 
dijadikan objek penilitian. 

4. Studi Dokumentasi  
Pengambilan data melalui dokumen tertulis dari 
Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru. Dokumen 
diperlukan untuk mendukung kelengkapan data 
yang lain. Penulis juga mencari data dari 
literatur - literatur, artikel, media masa, 
majalah, internet, diktat dan sumber informasi 
lain yang berhubungan dengan penelitian. 
 

Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem perangkat 

lunak mengacu pada metode pengembangan 
waterfall model. Dalam waterfall model terdapat 
beberapa tahapan utama yang menggambarkan 
aktivitas pengembangan perangkat lunak. 

 

 
Gambar 1.Waterfall Model 

Metode waterfall memiliki beberapa 
tahapan yang berurut yaitu : Requirement (analisis 
kebutuhan), design sistem (desain sistem), Coding 
(pengkodean) & Testing (pengujian), Penerapan 
Program, pemeliharaan. Tahapan tahapan dari 
metode waterfall adalah sebagai berikut : 
1. Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan 
komunikasi yang bertujuan untuk memahami 
perangkat lunak yang diharapkan oleh 
pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. 
Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 
wawancara, diskusi atau survei langsung di 
Koperasi Tirta Lestari Banjarbaru.  

2. Sistem Design 
Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya 
akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem 
disiapkan. Desain Sistem membantu dalam 

menentukan perangkat keras (hardware) dan 
sistem persyaratan dan juga membantu dalam 
mendefinisikan arsitektur sistem secara 
keseluruhan. 

3. Implementation 
Pada tahap ini, sistem pertama kali 
dikembangkan di program kecil yang disebut 
unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. 
Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk 
fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4. Integration & Testing 
Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap 
implementasi diintegrasikan ke dalam sistem 
setelah pengujian yang dilakukan masing-
masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem 
diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun 
kesalahan. 

5. Operation & Maintenance 
Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat 
lunak yang sudah jadi, dijalankan serta 
dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 
termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang 
tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 
Perbaikan implementasi unit sistem dan 
peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan 
baru. 
 

Rancangan Model Sistem 
Unified Modelling Language (UML) 

merupakan salah satu alat bantu untuk 
pengembangan sistem yang berorientasi objek 
karena UML menyediakan bahasa pemodelan 
visual yang memungkinkan untuk membuat cetak 
biru (blueprint) dan misi dalam bentuk yang baku, 
mudah, dimengerti dan dilengkapi dengan 
mekanisme yang efektif untuk berbagai rancangan. 

Diagram UML dibawah ini menjelaskan 
mulai dari proses sistem secara keseluruhan hingga 
aktifitas yang terjadi dalam sistem. 
1. Desain Use Case Diagram 

Berikut merupakan diagram use case dari 
Aplikasi penentu penerima pinjaman dengan 
menggunakan metode clustering k-mean pada 
koperas tirta lestari: 

a) Use Case Diagram Login 
Use Case diagram pada proses login sebagai 
admin dapat dilihat  pada gambar dibawah ini: 
 

ADMIN

Login

Simpan Wajib

Simpanan 
Pinjaman

Pengguna

Anggota

<<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

 
     Gambar 2.Use Case Diagram Login 

 



b) Use Case Diagram Anggota 
Use Case diagram Anggota yang terdapat 
beberapa aksi seperti Tambah Data, Ubah Data, 
Hapus Data, Cetak Data, dan Cari Data dapat 
dilihat  pada gambar dibawah ini: 

ADMIN

Login

Anggota

Tambah

Edit Hapus

Cari

Cetak

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

  Gambar 3.Use Case Diagram Anggota 
 

c) Use Case Diagram Simpanan Wajib 
Use Case diagram Simpanan Wajib yang 
terdapat beberapa aksi seperti Tambah Data, 
Ubah Data, Hapus Data, Cetak Data, dan Cari 
Data dapat dilihat  pada gambar dibawah ini: 
 

Login

Simpan 
Wajib

Tambah

Edit Hapus

Cari

Cetak

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

Gambar 4.Use Case Diagram Simpanan 
Wajib 

 
d) Use Case Diagram Simpanan Pinjaman 

Use Case diagram Simpanan Pinjaman yang 
terdapat beberapa aksi seperti Tambah Data, 
Ubah Data, Hapus Data, Cetak Data, dan Cari 
Data dapat dilihat  pada gambar dibawah ini: 
 

ADMIN

Login

Simpanan 
Peminjaman 

Tambah

Edit Hapus

Cari

Cetak

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Gambar 5. Use Case Diagram Simpanan 

Pinjaman 
 
 

e) Use Case Diagram Pengguna 
Use Case diagram Pengguna yang terdapat 
beberapa aksi seperti Tambah Data, Ubah Data, 
Hapus Data, Cetak Data, dan Cari Data dapat 
dilihat  pada gambar dibawah ini: 

ADMIN

Login

Pengguna

Tambah

Edit Hapus

Cari

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>

 Gambar 6. Use Case Diagram Pengguna 
 
2. Desain activity diagram 

Desain activity diagram dari aplikasi 
Kepegawaian dan Penerimaan Peserta Magang 
di Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten Tanah Laut: 

 
Gambar 7.Desain Activity Diagram 

  
3. Desain sequence diagram 

Desain sequence diagram menggambarkan 
kelakuan objek pada use case dengan 
mendiskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang 
dikirimkan dan diterima antar objek pada Aplikasi 
Penentu Penerima Pinjaman Dengan Menggunakan 
Metode Clustering K-Mean Pada Koperas Tirta 
Lestari : 
a) Proses sequence diagram Login 

sequence diagram pada proses login 
sebagai admin dapat dilihat  pada gambar 
dibawah ini: 

 

 
       Gambar 8. Desain Sequence Diagram 

Login 



b) Proses sequence diagram anggota 
sequence diagram anggota yang terdapat 

beberapa aksi seperti tambah data, ubah data, 
hapus data, cetak data, dan cari data. pada 
menu ini juga terdapat validasi data, 
sedangkan pada menu cetak data akan otomatis 
menjadi format pdf. 

 

 
Gambar 9. Desain Sequence Diagram 

anggota 
 

c) Proses sequence diagram sebagai simpanan 
wajib 

Sequence diagram pada Simpanan Wajib 
terdapat beberapa aksi seperti Tambah Data, 
Ubah Data, Hapus Data, Cetak Data, dan Cari 
Data. Pada menu ini juga terdapat validasi data, 
sedangkan pada menu cetak data akan otomatis 
menjadi format pdf. 

 

 
Gambar 10. Desain Sequence Diagram 

simpanan wajib 
 

d) Proses sequence diagram sebagai simpanan 
peminjaman 
Sequence diagram pada Simpanan peminjaman 

terdapat beberapa aksi seperti Tambah Data, Ubah 
Data, Hapus Data, Cetak Data, dan Cari Data. Pada 
menu ini juga terdapat validasi data, sedangkan 
pada menu cetak data akan otomatis menjadi 
format pdf. 

 
Gambar 11. Desain Sequence Diagram 

simpanan peminjaman 
 

e) Proses sequence diagram sebagai pengguna 
Sequence diagram pada Simpanan Wajib 

terdapat beberapa aksi seperti Tambah Data, Ubah 
Data, Hapus Data, Cetak Data, dan Cari Data. Pada 
menu ini juga terdapat validasi data, sedangkan 
pada menu cetak data akan otomatis menjadi 
format pdf. 

 

 
Gambar 12. Desain Sequence Diagram 

pengguna 
 
4. Desain class diagram 

Desain class diagram dari Aplikasi 
Penentu Penerima Pinjaman Dengan 
Menggunakan Metode Clustering K-Mean Pada 
Koperas Tirta Lestari  : 

 



 
Gambar 13. Desain class diagram 

 
Kemudian relasi antar tabel yang digunakan 

dalam aplikasi ini dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini: 

Tb_anggota

Id_anggota *
No_anggota
nama
tanggal
alamat
telepon
Created_at
Updated_at
Deleted_at

Tb_user

Id *
fullname
username
password
activated
level
Created_at
Updated_at
Deleted_at

Tb_simpanan_wajib

Id *
tanggal
Id_anggota **
Jumlah_simpanan
Created_at
Updated_at
Deleted_at

Tb_simpanan_sukarela

Id *
tanggal
Id_anggota **
Jumlah_simpanan
Created_at
Updated_at
Deleted_at

Tb_simpanan_sukarela

Id *
tanggal

Jumlah_simpanan

Created_at
Updated_at
Deleted_at

lama_pengajuan

Id_anggota **

Tb_pengajuan

Id *

Id_anggota **
Id_priode **

Tanggal_pengajuan

Created_at
Updated_at
Deleted_at

lama_pengajuan
Total_pengajuan

Tb_sentral

Id *
Id_anggota **
tahun
Total_pengajuan

Created_at
Updated_at
Deleted_at

lama_pengajuan
keterangan

Tb_priode

tahun
Created_at
Updated_at
Deleted_at

Id_priode *

Tb_pusat_cluster

Id *

c1

Created_at
Updated_at
Deleted_at

c2

Id_anggota **
Id_iterasi **

c3

Tb_iterasi

Id_iterasi *
nomor
Created_at
Updated_at
Deleted_at

 
Gambar 14. Diagram Relasi Tabel 

 
Perhitungan Manual Metode 

Proses penentuan calon pengajuan pinjaman 
dari Koperasi Tirta Lestari pada kantor PDAM 
INTAN Banjar dilakukan dengan menggunakan 
perhitungan metode Metode Clustering K-MEANS. 
Proses awal perhitungan metode ini dilakukan 
dengan menentukan alternatif atau calon penerima 
pengajuan pinjaman berdasarkan periode dan 
jumlah pinjaman yang diajukan. Berikut sampel 
data calon penerima pinjaman : 

 
Tabel 1. 1 Sampel Data Calon Pengajuan Pinjaman 

NO Alternatif Nama Total 
Pengajuan 

Periode 

1 
A1 

Nadalia 
Malika 
Bilqis 

300.000 2020 

2 A2 Ny. Devi 380.000 2020 

Ayu 
Ismayanti 

3 A3 
Ny. Hj. 
Rukiah 200.000 2020 

4 A4 Jamilah 430.000 2020 
5 A5 Alfi 230.000 2020 

 
Tahap berikutnya adalah dengan menentukan data 
pusat cluster. Penentuan data pusat cluster awal 
dapat dilakukan secara random atau acak. Sehingga 
dalam perhitungan ini menggunakan data pusat 
sebagai berikut : 

1. Data di ambil dari data ke - 1 300000 

2. Data di ambil dari data ke - 4 430000 

3. Data di ambil dari data ke - 5 230000 

  
Tahap berikutnya adalah proses penetapan iterasi 
pertama adapun tahapan iterasi pertama adalah 
sebagai berikut : 
1. A11 =  

=  = 0 

2. A12 =  

=  = 130000 

3. A13 =  

=  = 70000 

4. A21 =  

=  = 80000 

5. A22 =  

=  = 50000 

6. A23 =  

=  = 150000 

7. A31 =  

=  = 100000 

8. A32 =  

=  = 230000 

9. A33 =  

=  = 30000 

10. A41 = 

 = 

 = 130000 

11. A42 = 

 = 

 = 0 

12. A43 = 

 = 

 = 200000 

13. A51 = 

 = 

 = 70000 

14. A52 = 

 = 

 = 200000 



15. A53 = 

 = 

 = 0 

 

Hasil perhitungan masing-masing cluster pada 
setiap alternatif kemudian dibandingan untuk 
menentukan jarak terpendek dengan rumus berikut: 
 
1. Jarak terpendek A1 = Min(A11 : A12 : A13) = Min(0 : 
130000 : 70000) = 0 
2. Jarak terpendek A2 = Min(A21 : A22 : A23) = 
Min(80000 : 50000 : 150000) = 50000 
3. Jarak terpendek A3 = Min(A31 : A32 : A33) = 
Min(100000 : 230000 : 30000) = 300000 
4. Jarak terpendek A4 = Min(A41 : A42 : A43) = 
Min(130000 : 0 : 200000) = 0 
5. Jarak terpendek A5 = Min(A51 : A52 : A53) = 
Min(70000 : 200000 : 0) = 0 
 
Daftar hasil perhitungan iterasi pertama kemudian 
ditampilkan dalam tabel berikut ini : 
 

Tabel 1. 2 Hasil Perhitungan Iterasi Pertama 

No Nama 
Total 

Pengajuan 
C1 C2 C3 

Jarak 

Terpendek 

1 

Nadalia 

Malika 

Bilqis 

300.000 0 
130

000 

700

00 
0 

2 

Ny. Devi 

Ayu 

Ismayanti 

380.000 
800

00 

500

00 

150

000 
50000 

3 
Ny. Hj. 

Rukiah 
200.000 

100

000 

230

000 

300

00 
30000 

4 Jamilah 430.000 
130

000 
0 

200

000 
0 

5 Alfi 230.000 
700

00 

200

000 
0 0 

 
Dan berikut hasil penentukan cluster dari 

perhitungan iterasi pertama, hasil penentuan cluster 
dilakukan dengan membandingkan hasil setiap 
cluster masing-masing alternatif dengan jarak 
terpendek sehingga didapat hasil sebagai berikut  : 

Table 1.3 Hasil Peentuan Cluster Iterasi Pertama 

No Nama 
Total 

Pengaju
an 

c1 
(Tidak 
Dapat 

Pinjaman) 

c2 
(Pertimbang

an) 

c3 
(Dapat 

Pinjama
n) 

Keterangan 

1 
Nadalia 
Malika 
Bilqis 

300.000 1 0 0 
Tidak Dapat 

Pinjaman 

2 
Ny. Devi 
Ayu 
Ismayanti 

380.000 0 1 0 Pertimbangan 

3 
Ny. Hj. 
Rukiah 

200.000 0 0 1 
Dapat 

Pinjaman 

4 Jamilah 430.000 0 1 0 Pertimbangan 

5 Alfi 230.000 0 0 1 
Dapat 

Pinjaman 

 
Tahap berikutnya adalah proses perhitungan iterasi 
kedua. Proses iterasi kedua diawali dengan 
perbaikan data sentral yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 Tahap berikutnya adalah proses penetapan iterasi kedua 
adapun tahapan iterasi kedua adalah sebagai berikut : 

 

 

 Hasil perhitungan masing-masing cluster pada 
setiap alternatif kemudian dibandingan untuk menentukan 
jarak terpendek dengan rumus berikut: 

 

 
 
Daftar hasil perhitungan iterasi kedua kemudian 
ditampilkan dalam tabel berikut ini : 
 

Tabel 1. 3 Hasil Perhitungan Iterasi Pertama 

No Nama 
Total 

Pengajuan 
C1 C2 C3 

Jarak 

Terpendek 

1 Nadalia Malika Bilqis 300.000 0 130000 70000 0 

2 Ny. Devi Ayu Ismayanti 380.000 80000 50000 150000 50000 

3 Ny. Hj. Rukiah 200.000 100000 230000 30000 30000 

4 Jamilah 430.000 130000 0 200000 0 

5 Alfi 230.000 70000 200000 0 0 

 
Dan berikut hasil penentukan cluster dari 

perhitungan iterasi pertama, hasil penentuan cluster 
dilakukan dengan membandingkan hasil setiap 
cluster masing-masing alternatif dengan jarak 
terpendek sehingga didapat hasil sebagai berikut  : 

 
 



Tabel 1. 4 Hasil Penentuan Cluster Iterasi Kedua 

No Nama 
Total 

Pengajuan 

c1 
(Tidak 
Dapat 
Pinjam

an) 

c2 
(Pertimb
angan) 

c3 
(Dapat 

Pinjama
n) 

Keterangan 

1 
Nadalia 
Malika 
Bilqis 

300.000 1 0 0 
Tidak Dapat 

Pinjaman 

2 
Ny. Devi 
Ayu 
Ismayanti 

380.000 0 1 0 
Pertimbang

an 

3 
Ny. Hj. 
Rukiah 

200.000 0 0 1 
Dapat 

Pinjaman 

4 Jamilah 430.000 0 1 0 
Pertimbang

an 

5 Alfi 230.000 0 0 1 
Dapat 

Pinjaman 

 
Pada hasil perhitungan iterasi pertama dan 

iterasi kedua memiliki hasil pengelompokan yang 
sama sehingga proses iterasi dihentikan dan hasil 
akhir pengajuan pinjaman dari Koperasi Tirta 
Lestari pada kantor PDAM INTAN Banjar adalah 
sebagai berikut :  

 
Tabel 1. 5 Hasil Akhir Penentuan Cluster 

Pengajuan Pinjaman 

No Nama 
Total 

Pengajuan 
Periode Keterangan 

1 Nadalia Malika Bilqis 300.000 2020 
Tidak Dapat 

Pinjaman 

2 Ny. Devi Ayu Ismayanti 380.000 2020 Pertimbangan 

3 Ny. Hj. Rukiah 200.000 2020 Dapat Pinjaman 

4 Jamilah 430.000 2020 Pertimbangan 

5 Alfi 230.000 2020 Dapat Pinjaman 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Tampilan Sistem 

Berikut hasil - hasil program yang sudah 
berhasil dibuat berdasarkan penelitian Aplikasi 
Kepegawaian dan Penerimaan Peserta Magang di 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 
Tanah Laut yaitu:  

 

 
Gambar 15. Fom Login 

 
Form login digunakan saat admin yang 

ingin memasuki sistem aplikasi.  
 

 
Gambar 16. Halaman Menu Admin  

Halaman beranda Admin merupakan 
halaman utama yang pertama kali muncul setelah 
user berhasil login sebagai Admin. 

 

 
Gambar 17. Halaman Data anggota 

Halaman data anggota adalah halaman 
yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola 
data anggota. 

 

 
Gambar 18. Halaman Tambah Data Anggota 

Halaman tambah Anggota  adalah 
halaman yang digunakan untuk menambah data 
Anggota. Halaman ini muncul saat tombol tambah 
pada halaman utamanya diklik 

 

 
Gambar 19. Halaman Data Simpanan Wajib 

Halaman data simpanan wajib adalah 
halaman yang dapat diakses oleh admin untuk 
mengelola data simpanan wajib 



 

 
Gambar 20. Halaman Tambah Data Simpanan 

Wajib  

Halaman tambah Simpanan Wajib adalah 
halaman yang digunakan untuk menambah data 
Simpanan Wajib. Halaman ini muncul saat tombol 
tambah pada halaman utamanya diklik 

 

 

Gambar 21. Halaman Data Simpanan Sukarela 
Halaman data simpanan sukarela adalah 

halaman yang dapat diakses oleh admin untuk 
mengelola data simpanan sukarela. 

 

 
Gambar 22. Halaman Tambah Data Simpanan 

Sukarela 
Halaman tambah Simpanan Sukarela 

adalah halaman yang digunakan untuk menambah 
data Simpanan Sukarela. 

 

 
Gambar 23. Halaman Data Pengajuan 

Halaman data pengajuan adalah halaman 
yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola 
data pengajuan 

 
Gambar 24. Halaman Tambah Data Pengajuan 

Halaman tambah Pengajuan adalah 
halaman yang digunakan untuk menambah data 
Pengajuan. 

 

 
Gambar 25. Halaman Data Sentral 

Halaman data sentral adalah halaman yang 
dapat diakses oleh admin untuk mengelola data 
sentral. 

 

 
Gambar 26. Halaman Data Priode 

Halaman data Periode adalah halaman 
yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola 
data Periode. 

 



 
Gambar 27. Halaman Tambah Data Priode 

Halaman tambah Periode adalah halaman 
yang digunakan untuk menambah data Periode. 
Halaman ini muncul saat tombol tambah pada 
halaman utamanya diklik 

 

 
Gambar 28. Halaman Data Pengguna 

Halaman data Pengguna adalah halaman 
yang dapat diakses oleh admin untuk mengelola 
data Pengguna Koperasi 

 

 
   Gambar 29. Halaman Tambah Data Pengguna 

 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisi, 
perancangan, pembuatan dan pengujian perangkat 

lunak “Aplikasi Penentu Penerimaan Pinjaman 
Dengan Menggunakan Metode Clustering K-
Means Pada Koperasi Tirta Lestari”, terdapat 
beberapa kesimpulan yaitu sebagi berikut : 

1. Setelah tersedianya Aplikasi Penentu 
Penerimaan Pinjaman Dengan 

Menggunakan Metode Clustering K-Means 
Pada Koperasi Tirta Lestari, menjadi lebih 
terstuktur karena tidak menggunakan secara 
manual dan dapat menentukan atau 
mengeluarkan dana pinjaman terhadap 
karyawannya. 

2. Setelah tersedianya Aplikasi Penentu 
Penerimaan Pinjaman Dengan 
Menggunakan Metode Clustering K-Means 
Pada Koperasi Tirta Lestari, akan 
mempermudah para karyawan dan para 
buruh untuk melakukan pinjaman dana. 

3. Dengan adanya Aplikasi Penentu 
Penerimaan Pinjaman Dengan 
Menggunakan Metode Clustering K-Means 
Pada Koperasi Tirta Lestari, Mempercepat 
proses pengajuan dan permintaan para 
karyawan yang ingin meminjam di koperasi 
tersebut. 

Saran 
Untuk masukan pengembangan perangkat 

lunak ini serta mengingat masih banyaknya dalam 
penelitian ini, maka penulis menyarakan beberapa 
hal sebagai bahan pembelajaran bersama, yaitu : 

1. Penelitian masih bisa dikembangkan dengan 
menambahkan akses konfirmasi pinjaman 
melalui website. 

2. Pada penelitian selanjutnya, aplikasi ini 
masih bisa dikembangkan dengan 
menambahkan penginputan laporan 
simpanan sukarela bagi para karyawan yang 
ingin menabung di koperasi. 

3. Penelitian masih bisa dikembangkan dengan 
menambahkan daftar kehadiran karyawan, 
karena selain sifatnya untuk melakukan 
pinjam meminjam, maka setiap karyawan 
juga mempunyai tugas pokok masing-
masing. 
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