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Abstrak  

 

Meningkatnya kebutuhan hidup mendorong bermunculannya perusahaan pembiayaan. Hal tersebut disebabkan 

pembiayaan kini menjadi salah satu solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup seseorang. PT. Buana 

Sejahtera Multidana merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan berupa 

pinjaman dana multiguna. Untuk optimalkan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan, diperlukan suatu 

analisis segmentasi nasabah. Hal tersebut ditujukan agar penawaran pembiayaan lebih tepat sasaran. Fokus pada 

penelitian ini adalah pembiayaan jenis pembelian kendaraan bermotor bekas. Analisis dilakukan dengan 

mengelompokan nasabah yang didasarkan pada usia, jumlah angsuran, pendapatan, tenor, harga On The Road 

(OTR), uang muka, jenis pekerjaan, status rumah, dan jenis kendaraan. Teknik yang digunakan adalah teknik 

clustering dengan menerapkan algoritma K-means clustering. Metode yang digunakan adalah CRISP-DM. Hasil 

dari penelitian ini adalah terbentuknya tiga kelompok dimana setiap kelompok memiliki karakteristik masing-

masing. Untuk melakukan penawaran pembiayaan kendaraan bermotor berjenis mobil, perusahaan dapat 

menawarkan pada calon nasabah yang berusia berkisar 40 tahun, memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan 

pendapatan berkisar 25 juta rupiah. Selain itu, untuk melakukan penawaran pembiayaan kendaraan bermotor 

berjenis motor, perusahaan dapat menawarkan pada calon nasabah yang berusia berkisar 28-40 tahun, memiliki 

pekerjaan sebagai karyawan atau pedangan dengan pendapatan berkisar tiga sampai lima juta rupiah. 

Kata kunci: Pembiayaan, Clustering, K-means clustering, CRISP-DM 

 

 

1. Pendahuluan 

Meningkatnya kebutuhan hidup mendorong 

bermunculannya perusahaan pembiayaan. Hal 

tersebut disebabkan pembiayaan kini menjadi salah 

satu solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan 

hidup seseorang. PT. Buana Sejahtera Multidana 

merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang 

memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana 

multiguna. Terdapat enam jenis pembiayaan pada PT. 

Buana Sejahtera Multidana, yaitu dana usaha, 

pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, 

biaya pendidikan, dana pernikahan, dan dana liburan. 

Untuk optimalkan pembiayaan yang dilakukan oleh 

perusahaan, diperlukan suatu analisis segmentasi 

nasabah. Hal tersebut ditujukan agar penawaran 

pembiayaan lebih tepat sasaran.  

Clustering merupakan salah satu teknik dalam data 

mining yang dapat digunakan untuk melakukan 

analisis segmentasi nasabah di PT. Buana Sejahtera 

Multidana. Pengelompokan didasarkan pada 

kemiripan kriteria nasabah, nasabah yang memiliki 

banyak kemiripan akan dikelompokkan ke dalam satu 

cluster, sedangkan nasabah yang berbeda akan 

dimasukkan ke dalam cluster yang lain. Algoritma 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma 

k-means clustering. Algoritma k-means clustering 

adalah algoritma yang mudah dan efektif untuk 

menemukan cluster dalam data (Larose, 2005). 

Model yang digunakan adalah Cross-Industry 

Standard Process for Data mining (CRISP-DM) yang 

terdiri dari enam tahap, yaitu business understanding, 

data understanding, data preparation, modeling, 

evaluation, dan deployment. 

Dalam penelitiannya yang berjudul Analisa Resiko 

Kredit Sepeda Motor pada PT.X Finance dengan 

studi kasus kantor cabang wilayah Gresik dan 

Lamongan), Rozi dan Yahya (2013) menggunakan 

algoritma k-means clustering untuk mengetahui 

indikator apa saja yang mempengaruhi resiko kredit. 

Selain itu, algoritma k-means clustering juga 

digunakan untuk pengelompokan nasabah 

berdasarkan indikator usia, sektor pekerjaan, persen 

DP, pendapatan, tipe motor, kondisi motor, dan harga 

on the road (OTR). Algoritma k-means cluster juga 

digunakan oleh Kembuan, dkk. (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul Analisis Segmentasi, 

Targeting, Positioning Pembiayaan Mobil pada PT. 

Adira Dinamika Multifinance, Tbk. Cabang Manado, 

untuk mengelompokkan nasabah sehingga diketahui 

cluster mana yang diprioritaskan menjadi target pasar 

dari perusahaan dengan mempertimbangkan 

demografi, perilaku, dan manfaat dari setiap 

indikator. 
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Pada penelitian ini akan dilakukan analisis 

segmentasi nasabah PT.Buana Sejahtera Multidana 

cabang Cikampek dengan menggunakan algoritma k-

means clustering. Analisis difokuskan pada 

pembiayaan jenis pembelian kendaraan bermotor. 

Analisis dilakukan dengan mengelompokan nasabah 

berdasarkan pada indikator usia, jumlah angsuran per 

bulan, pendapatan, tenor, harga On The Road (OTR), 

uang muka, jenis pekerjaan, status rumah, dan jenis 

kendaraan. Dengan adanya analisis segmentasi 

nasabah ini diharapkan dapat mempermudah proses 

penawaran pembiayaan. Penawaran pembiayaan 

dapat ditujukan pada calon nasabah sesuai dengan 

segmennya. 

2. Kajian Pustaka 

2.1. Data mining 

Data mining adalah proses penemuan suatu 

korelasi, pola, dan tren yang memiliki arti. Proses 

penemuan tersebut dilakukan dengan cara memilah 

sejumlah besar data yang disimpan di repositori 

menggunakan teknologi pengenalan pola serta 

statistik dan teknik matematika (The Gartner Group 

dalam Larose, 2005).  

Menurut Larose (2005), terdapat enam fungsi 

dalam data mining, yaitu fungsi deskripsi, estimasi, 

prediksi, klasifikasi, pengelompokan, dan asosiasi. 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing 

fungsi yang ada pada data mining: 

1. Fungsi Deskripsi (Description) 
Hasil dari model data mining sebisa mungkin 

dapat menggambarkan pola yang jelas dan sesuai 

dengan interpretasi dan penjelasan intuitif. 

2. Fungsi Estimasi (Estimation) 
Fungsi estimasi serupa dengan fungsi klasifikasi, 

namun perbedaannya adalah variabel target pada 

fungsi estimasi tidak berupa kategori, yaitu berupa 

numerik. Fungsi Estimasi digunakan untuk 

memperkirakan hal yang tidak diketahui dari 

sekumpulan data seperti rata-rata populasi dan varian 

populasi. 

3. Fungsi Prediksi (Prediction) 
Fungsi prediksi serupa dengan fungsi klasifikasi 

dan estimasi, namun perbedaannya fungsi prediksi 

digunakan untuk memperkiraan hasil dari hal yang 

belum terjadi berdasarkan data yang ada. 

4. Fungsi Klasifikasi (Classification) 
Dalam fungsi klasifikasi, variabel target berupa 

kategori yang biasanya dipartisi menjadi beberapa 

kelas seperti kelas rendah, menengah, dan tinggi. 

Model data mining menguji satu set data yang besar 

dimana masing-masing data berisi informasi 

mengenai variabel target serta prediktor. Pada data 

yang baru, algoritma akan menglasifikasikan data 

tersebut berdasarkan pengetahuan yang didapatkan 

dari hasil pengujian data set. 

5. Fungsi Pengelompokan (Clustering) 

Fungsi pengelompokan merupakan fungsi yang 

melakukan pengelompokan data, observasi, dan suatu 

kasus ke dalam kelas dengan karakteristik objek yang 

serupa. Fungsi pengelompokan digunakan untuk 

mengelompokan keseluruhan data ke dalam suatu 

kelompok yang relatif homogen dimana kemiripan 

data dalam kelompok dimaksimalkan sedangkan 

yang ada di luar kelompok diminimalkan. 

6. Fungsi Asosiasi (Association) 
Fungsi asosiasi digunakan untuk mencari aturan 

untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih 

atribut. Aturan tersebut berupa hubungan jika-maka 

serta tingkat dukungan (support) dan tingkat 

kepercayaan (confidence) yang terkait dengan 

peraturan tersebut. 

2.2. Algoritma K-means clustering 

Algoritma k-means digunakan untuk menilai 

kualitas partisi sehingga objek yang berada pada satu 

kelompok memiliki kemiripan satu sama lain tetapi 

tidak memiliki kemiripan dengan objek pada 

kelompok lain. Algoritma k-means merupakan fungsi 

obyektif yang bertujuan untuk kesamaan 

intrakelompok yang tinggi dan kesamaan 

interkelompok yang rendah. Pengelompokan 

menggunakan teknik partisi berbasis centroid dimana 

centroid dari setiap kelompok merepresentasikan 

ciri-ciri dari kelompok tersebut. Secara konseptual, 

centroid merupakan titik pusatnya. Centroid dapat 

didefinisikan dengan berbagai cara, seperti dengan 

menghitung mean atau medoid dari objek atau titik 

yang dimasukkan ke dalam kelompok. Perbedaan 

antar objek kemudian diukur dengan menghitung 

jarak euclidean antar dua titik. Kualitas dari suatu 

kelompok dapat diukur dengan variasi within-cluster 

yang merupakan jumlah kuadrat kesalahan antara 

semua obyek dalam suatu kelompok dengan centroid-

nya (Han, dkk., 2011). 

Menurut Larose (2005) terdapat empat langkah 

dalam algoritma k-means clustering. Berikut ini 

adalah penjelasan mengenai empat langkah tersebut: 

1. Menentukan banyaknya kelompok. 

2. Memilih record data sebanyak jumlah 

kelompok secara acak sebagai nilai 

centroid awal.  

3. Menentukan titik pusat (centroid) 

kelompok yang terdekat dan 

memasukkan record data tersebut sebagai 

anggota dari kelompok yang terdekat titik 

pusatnya. Langkah ini dilakukan untuk 

semua record data yang ada. Setelah itu, 

menghitung rasio antara besaran Between 

Cluster Variation (BCV) dengan Within 

Cluster Variation (WCV). Jika rasio hasil 

perhitungan lebih besar daripada rasio 

sebelumnya, maka algoritma dilanjutkan 



ke langkah selanjutnya. Namun jika tidak, 

maka algoritma dihentikan. 

4. Memperbaharui centroid  dengan 

menghitung rata-rata data dalam setiap 

kelompok dan mengulangi langkah ke 3. 
Perhitungan BCV diwakili dengan jarak 

euclidean centroid antar kelompok. Jika objek (p1, 

p2, p3, ..., pn) memiliki tiga atribut, yaitu x, y, dan z 

dan objek-objek tersebut akan dikelompokan ke 

dalam tiga kelompok (C1, C2, C3) dengan masing-

masing centroid-nya adalah m1, m2, dan m3. Maka, 

perhitungan jarak euclidean dapat dilihat pada 

persamaan (1)  dan perhitungan BCV dapat dilihat 

pada persamaan (2). 

𝑑(𝑝1, 𝑝2) =

√(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 + (𝑧1 − 𝑧2)2   (1) 

 

𝐵𝑉𝐶 = 𝑑(𝑚1, 𝑚2) + 𝑑(𝑚1, 𝑚3) +

𝑑(𝑚2, 𝑚3)      (2) 

Perhitungan  WCV diwakili dengan Sum of 

Squared Errors (SSE) atau jumlah kuadrat 

kesalahan antara objek dengan titik pusatnya. 

Jika kelompok Perhitungan BVC dapat dilihat 

pada persamaan (3) dengan k adalah jumlah 

kelompok, Ci adalah kelompok ke-i, dan mi adalah 

centroid kelompok ke i. Rasio BCV dengan WCV 

dapat dilihat pada persamaan (4). 

 

𝑆𝑆𝐸 =  ∑ ∑ 𝑑(𝑝, 𝑚𝑖)
2

𝑝∈𝐶𝑖

𝑘
𝑖=1           (3) 

 
𝐵𝐶𝑉

𝑊𝐶𝑉
=

𝑑(𝑚1,𝑚2)+𝑑(𝑚1,𝑚3)+𝑑(𝑚2,𝑚3)

𝑆𝑆𝐸
                  (4) 

3. Metode Penelitian 

Model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Cross-Industry Standard Process for Data 

Mining (CRISP-DM). Model CRISP-DM 

dikembangkan pada tahun 1996 oleh analis yang 

mewakili Daimler Chrysler, SPSS, dan NCR. 

Gambar dari model CRISP-DM dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Fase-Fase Model CRISP-DM 

 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan-

tahapan yang ada pada model CRISP-DM: 

1. Bussiness Understanding Phase 

(Tahapan Pemahaman Bisnis) 
Fokus tahapan pemahanan bisnis adalah 

memahami tujuan penelitian dari perspektif bisnis. 

Tujuan tersebut nantinya akan digunakan untuk 

mendeskripsikan masalah data mining yang 

kemudian akan dibuatkan rencana untuk mencapai 

tujuan tersebut. Langkah-langkah yang terdapat pada 

tahapan ini adalah menentukan tujuan bisnis, 

melakukan penilaian situasi, menentukan tujuan akhir 

data mining, dan membuat rencana proyek. 

2. Data Understanding Phase (Tahapan 

Pemahaman Data) 
Tahapan ini diawali dengan menginisiasi koleksi 

data. Setelah itu, dilakukan analisis untuk 

meningkatkan pemahaman data, mengidentifikasi 

kualitas data, menemukan pengetahuan awal di dalam 

data, atau mendeteksi subset yang menarik untuk 

membangun hipotesis mengenai informasi yang 

tersembunyi. Langkah-langkah yang terdapat pada 

tahapan ini adalah mengumpulkan data, 

mendeskripsikan data, dan memastikan kembali 

kualitas data. 

3. Data Preparation Phase (Tahapan 

Persiapan Data) 
Tahapan persiapan data meliputi semua kegiatan 

yang berkaitan dengan pembangunan data yang akan 

digunakan untuk pemodelan. Langkah-langkah yang 

terdapat pada tahapan ini adalah memilih data, 

membersihkan data, membangun data, 

mengintegrasikan data, dan melakukan format data. 

4. Modeling Phase (Tahapan Pemodelan) 
Pada tahapan ini dilakukan pemilihan dan 

penerapan teknik atau algoritma yang telah dipilih. 

Langkah-langkah yang terdapat pada tahapan ini 

adalah memilih teknik pemodelan, melakukan tahap 

pembelajaran, membangun model, dan menilai 

model.  



5. Evaluation Phase (Tahapan Evaluasi) 
Sebelum melakukan tahap penyebaran akhir dari 

model yang dibuat perlu dilakukan evaluasi dan 

peninjauan kembali apakah model yang dibuat telah 

sesuai dengan tujuan bisnis. Setelah dilakukan 

evaluasi, hasil data mining sudah dapat digunakan. 

Langkah-langkah yang terdapat pada tahapan ini 

adalah mengevaluasi hasil, meninjau kembali model 

yang telah dibuat, dan menentukan langkah 

selanjutnya. 

6. Deployment Phase (Tahapan 

Penyebaran) 
Pada tahapan penyebaran, pengetahuan yang 

didapatkan dari hasil dari data mining harus 

diorganisasikan dan disajikan dalam bentuk dimana 

pengguna dapat menggunakannya. Langkah-langkah 

yang terdapat pada tahapan ini adalah membuat 

rencana penyebaran, membuat laporan akhir, dan 

melakukan peninjauan kembali terhadap proyek. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Pemahaman Bisnis 

Proses bisnis yang perlu dipahami dalam 

penelitian ini berkaitan dengan pembiayaan 

pembelian kendaraan bermotor di PT.Buana 

Sejahtera Multidana cabang Cikampek. Adapun 

fokus pembiayaan adalah pada kendaraan bermotor 

bekas. Pembiayaan berupa kredit tesebut dapat 

dilakukan dengan jangka waktu angsuran 36 bulan 

dan maksimal pembiayaan sebesar 250 juta. Adapun 

hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian 

pembiayaan adalah usia, pendapatan, jenis pekerjaan, 

status rumah, jenis kendaraan yang dipilih, harga On 

The Road (OTR), uang muka, dan jumlah angsuran 

per bulan sesuai tenor yang dipilih oleh calon 

nasabah. 

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT.Buana 

Sejahtera Multidana telah dilakukan selama empat 

tahun, yaitu mulai dari tahun 2013. Pembiayaan 

pembelian kendaraan bermotor merupakan salah satu 

produk yang sedang produktif. Oleh karena itu, tujuan 

data mining atau tujuan penelitian ini adalah untuk 

memaksimalkan pembiayaan khususnya pada jenis 

pembelian kendaraan bermotor dengan menggali 

pengetahuan tentang pola kriteria nasabah sehingga 

dalam pemasarannya lebih tepat sasaran. Pola kriteria 

nasabah yang dimaksud adalah ciri-ciri nasabah pada 

suatu kelompok berdasarkan hal-hal yang menjadi 

pertimbangan sehingga pembiayaan dengan jenis 

kendaraan, jumlah angsuran, tenor, dan harga OTR 

tertentu dapat ditawarkan kepada calon nasabah yang 

juga memiliki kriteria serupa. 

4.2. Pemahaman Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data nasabah PT.Buana Sejahtera Multidana cabang 

Cikampek dari tahun 2013 sampai tahun 2015. 

Jumlah data sebanyak 787 record yang disimpan 

dalam bentuk dokumen excel. Dari sejumlah record 

data tersebut terdapat beberapa record data yang 

atributnya kosong. 

4.3. Persiapan Data 

Pada tahapan persiapan data dilakukan pemilihan 

data yang telah dikumpulkan pada tahap pemahaman 

data. Pemilihan dilakukan dengan menyeleksi atribut 

sehingga atribut yang digunakan adalah id, usia, 

pendapatan, jenis pekerjaan, status rumah, jenis 

kendaraan, harga On The Road (OTR), uang muka, 

tenor, dan jumlah angsuran per bulan. Setelah itu 

dilakukan pembersihan data, yaitu menghapus data 

yang tidak diperlukan, memperbaiki data yang rusak 

dengan menghapus record data yang terdapat atribut 

kosong atau  memperbaikinya,  dan melakukan 

penyeragaman data agar konsisten. Contoh data yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Untuk mempermudah proses pemodelan, maka 

semua data yang berjenis nominal perlu dilakukan 

transformasi data dengan memberikan inisial 

berdasarkan frekuensi data pada setiap atribut. Data 

yang memiliki frekuensi paling tinggi akan diberi 

inisial 1, frekuensi terbesar kedua akan diberi inisial 

2, dan seterusnya. Inisialisasi data atribut pekerjaan 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Untuk mempermudah proses pemodelan, maka 

semua data yang berjenis nominal perlu dilakukan 

transformasi data dengan memberikan inisial 

berdasarkan frekuensi data pada setiap atribut. Data 

yang memiliki frekuensi paling tinggi akan diberi 

inisial 1, frekuensi terbesar kedua akan diberi inisial 

2, dan seterusnya. Inisialisasi data atribut pekerjaan 

dapat dilihat pada Tabel 2 hingga Tabel 10.  

 

Tabel 1 Contoh Data Nasabah 

Usia Angsuran Pendapatan Tenor OTR 
Uang 

Muka 
Pekerjaan Status Rumah KKB 

26 350000 1500000 17 6750000 3250000 PEDAGANG 
MILIK 

KELUARGA 
MOTOR 

40 670000 1200000 17 9850000 2850000 KARYAWAN 
MILIK 

SENDIRI 
MOTOR 

47 560000 15000000 23 15000000 8000000 PEDAGANG 
MILIK 

SENDIRI 
MOBIL 



35 450000 2100000 17 7500000 3000000 WIRASWASTA 
MILIK 

KELUARGA 
MOTOR 

28 580000 3000000 17 9600000 3600000 PEDAGANG 
MILIK 

SENDIRI 
MOTOR 

22 300000 2000000 23 6900000 3400000 WIRASWASTA 
MILIK 

SENDIRI 
MOTOR 

40 300000 2000000 23 6000000 2500000 PEDAGANG 
MILIK 

SENDIRI 
MOTOR 

36 410000 3000000 23 7700000 2700000 WIRASWASTA 
MILIK 

SENDIRI 
MOTOR 

34 260000 2000000 11 4800000 2800000 WIRASWASTA 
MILIK 

SENDIRI 
MOTOR 

42 390000 3000000 11 4600000 1600000 PEDAGANG 
MILIK 

SENDIRI 
MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2 Inisialisasi Data Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Inisial 

Karyawan 253 1 

Wiraswasta 217 2 

Pedagang 186 3 

Jasa 110 4 

Pertanian 13 5 

Perikanan 4 6 

Perternakan 2 7 

Nelayan 1 8 

Pensiunan 1 9 

 

Tabel 3 Inisialisasi Data Status Rumah 

Status Rumah Frekuensi Inisial 

Milik Sendiri 547 1 

Milik keluarga 240 2 

 

Tabel 4 Inisialisasi Data Jenis Kendaraan 

Jenis 

Kendaraan 
Frekuensi Inisial 

Motor 559 1 

Mobil 228 2 

 

Tabel 5 Inisialisasi Data Usia 

Usia Frekuensi  Inisial 

25-51 606 1 

18-25 15 2 

52-73 76 3 

 

Tabel 6 Inisialisasi Data Angsuran 

Angsuran  Frekuensi Inisial 

190.000-2.250.000 712 1 

2.251.000-5.500.000 72 2 

5.501.000-15.000.000 3 3 

 

Tabel 7 Inisialisasi Data Pendapatan 

Pendapatan Frekuensi Inisial 

800.000-2.400.000 745 1 

2.401.000-4.700.000 18 2 

4.701.000-7.000.000 6 4 

7.001.000-9.300.000 12 3 

>10.000.000 2 5 

 

Tabel 8 Inisialisasi Data Tenor 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9 Inisialisasi Data OTR 

OTR Frekuensi Inisial 

2.500.000-52.500.000 675 1 

52.501.000-115.000.000 82 2 

115.001.000-

290.000.000 
30 3 

 

Tabel 10 Inisialisasi Data Uang Muka 

Uang Muka Frekuensi Inisial 

1.000.000-44.500.000 737 1 

44.501.000-75.500.000 42 2 

75.501.000-150.000.000 8 3 

  

4.4. Pemodelan Data mining 

Metode yang digunakan untuk pemodelan data 

mining dalam penelitian ini adalah algoritma  

k-means clustering dengan jumlah kelompok 

sebanyak tiga kelompok. Aplikasi yang digunakan 

adalah aplikasi Weka versi 3.6. Hasil 

pengelompokan data nasabah PT.Buana Sejahtera 

Multidana dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2 Hasil Pengelompokan Data 

Nasabah PT.Buana Sejahtera Multidana 

4.5. Evaluasi 

Evaluasi hasil data mining perlu dilakukan guna 

mengetahui apakah hasil pemodelan telah sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan pada tahap 

pemahaman bisnis. Berikut ini adalah evaluasi hasil 

data mining segmentasi nasabah pada PT.Buana 

Sejahtera Multidana cabang Cikampek: 

1. Kelompok pertama terdiri dari 202 

anggota. Nasabah pada kelompok pertama 

merupakan nasabah yang memiliki usia berkisar 

40 tahun, bekerja sebagai wiraswasta dengan 

Tenor Frekuensi Inisial 
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23 Bulan 180 3 

29 Bulan 12 6 

35 Bulan 63 4 



pendapatan berkisar 25 juta rupiah, status 

kepemilikan rumah adalah rumah milik sendiri, 

jenis kendaraan yang dipilih adalah mobil 

dengan harga OTR sekitar 65 juta rupiah, uang 

muka berkisar 30 juta rupiah, angsuran berkisar 

dua juta rupiah, serta lama angsuran sekitar 24 

bulan. 

2. Kelompok kedua terdiri dari 323 anggota. 

Nasabah pada kelompok kedua merupakan 

nasabah yang memiliki usia berkisar 40 tahun, 

bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan 

berkisar lima juta rupiah, status kepemilikan 

rumah adalah rumah milik sendiri, jenis 

kendaraan yang dipilih adalah motor dengan 

harga OTR sekitar 12 juta rupiah, uang muka 

berkisar lima juta rupiah, angsuran berkisar enam 

ratus ribu rupiah, serta lama angsuran sekitar 17 

bulan. 

3. Kelompok ketiga terdiri dari 262 anggota. 

Nasabah pada kelompok ketiga merupakan 

nasabah yang memiliki usia berkisar 30 tahun, 

bekerja sebagai karyawan dengan pendapatan 

berkisar tiga juta rupiah, status kepemilikan 

rumah adalah rumah milik keluarga, jenis 

kendaraan yang dipilih adalah motor dengan 

harga OTR sekitar 12 juta rupiah, uang muka 

berkisar lima juta rupiah, angsuran berkisar enam 

ratus ribu rupiah, serta lama angsuran sekitar 17 

bulan. 

4.6. Penyebaran 

Pada penelitian ini metode CRISP-DM hanya 

dilakukan sampai pada tahap evaluasi. Tahap 

penyebaran tidak dilakukan dikarenakan fokus 

penelitian ini hanya pada pembiayaan kendaraan 

bermotor sehingga perlu dilakukan analisis terhadap 

jenis pembiayaan lain telebih dahulu sebelum 

dilakukan penyebaran. 

5. Kesimpulan dan Saran 

a.  Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah 

dilakukan segmentasi nasabah PT.Buana Sejahtera 

Multidana cabang Cikampek dengan menggunakan 

algoritma k-means clustering. Data nasabah dibagi 

menjadi tiga kelompok dimana setiap kelompok 

memiliki karakteristik masing-masing. Untuk 

melakukan penawaran pembiayaan kendaraan 

bermotor berjenis mobil, perusahaan dapat 

menawarkan pada calon nasabah yang berusia 

berkisar 40 tahun, memiliki pekerjaan sebagai 

wiraswasta dengan pendapatan berkisar 25 juta 

rupiah. Selain itu, untuk melakukan penawaran 

pembiayaan kendaraan bermotor berjenis motor, 

perusahaan dapat menawarkan pada calon nasabah 

yang berusia berkisar 28-40 tahun, memiliki 

pekerjaan sebagai karyawan atau pedangan dengan 

pendapatan berkisar tiga sampai lima juta rupiah. 

b. Saran 

Hal yang dapat ditambahkan atau diperbaiki 

untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan 

analisis data mining untuk jenis pembiayaan yang 

lain agar seluruh pemasaran pembiayaan tepat pada 

sasaran. 
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