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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang- Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus 

diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh 

masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas 

dan terjangkau oleh masyarakat (Isriawty,2015). Agar hal itu dapat terwujud, 

maka diperlukanlah pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan secara menyeluruh 

dan merata.Salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah puskesmas. 

Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana 

pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia.Puskesmas 

adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab 

penyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja (Depkes,2011).  

Kabupaten Indragiri  Hilir merupakan salah satu kabupaten yang terdapat 

di Provinsi Riau.Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II 

berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 ( LN RI No. 

49 ). Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, 

merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan 

peraiaran 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari 

berbagai etnis (inhilkab,2016). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 

2015, di Kabupaten Indragiri Hilir telah terdapat beberapa jenis fasilitas kesehatan 

yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu jenis 
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fasilitas kesehatan tersebut adalah puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang 

berjumlah 27 unit (BPS Inhil,2015). 

Puskesmas merupakan sarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarkat 

akan kesehatan. Mengingat akan pentingnya sarana ini maka puskesmas harus 

terletak pada posisi yang strategis dan tersebar merata diseluruh daerah. Sehingga 

setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh fasilitas 

kesehatan. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 3 

menyatakan bahwa “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan , 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagii 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Berkembangnya wilayah pemukiman dan penduduk yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun akan menimbulkan beberapa masalah diantaranya daya 

tampung puskesmas yang tidak memadai, jalur akses menuju puskesmas yang 

sulit, fasilitas pendukung yang tidak lengkap, kurangnya tenaga medis dan lain 

sebagainya. Hal seperti ini akan mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan 

disuatu daerah, terlebih lagi untuk tempat-tempat terpencil yang sulit diakses 

(Gusti, 2012). Salah satu masalah- masalah diatas juga dituturkan oleh Kadinkes 

Inhil Zainal Arifin di Tembilahan bahwasanya “dalam 5 tahun terakhir percepatan 

pembangunan kesehatan di daerah kabupaten Inhil mengalami zero pertumbuhan 

tenaga kesehatan. Berdasarkan Permenkes no 75 tahun 2014 pasal 9 ayat 2 dan 3. 

Pada ayat 2 dinyatakan bahwasanya “dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan 

dapat didirikan lebih dari satu puskesmas”, dan dalam ayat 3 “ Kondisi tertentu 

sebgaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

kebutuhan pelayann, jumlah penduduk dan aksesibilitas 

Masalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tidak merata 

membuat para pengambil keputusan kesulitan dalam menentukan porsi yang tepat 

untuk setiap daerah, seperti pembangunan puskesmas baru, penambahan fasilitas 

pendukung, menambah tenaga medis dan lain sebagainya.Ditambah lagi anggaran 

yang terbatas menuntut diambilnya keputusan yang tepat dari pengambil 
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kebijakan (Gusti,2012). Agar sebaran puskesmas yang ada dikabupaten inhil dapat 

dianalisis sehingga kita dapat mengelompokkan sebaran puskesmas didaerah-

daerah Kabupaten Inhil, apakah suatu daerah atau kecamatan tersebut termasuk 

dalam kategori kelompok sebaran puskesmas yang baik,cukup, kurang. Oleh 

sebab itu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik Data Mining, 

salah satunya adalah Clustering. 

Clustering merupakan suatu metode untuk pengelompokan dokumen 

dimana dokumen dikelompokkan dengan konten untuk mengurangi rung 

pencarian yang diperlukan dalam merespon suatu query (Grossmn, David, dan 

Frider,2004). Sebuah cluster adalah suatu kumpulan data yang mirip dengan 

lainnya atau ketidakmiripan data pada kelompok lain (Larose, 2005). Clustering 

dijelaskan oleh (Xu dan Wunsch II, 2009) diartikan dengan membagi objek data 

(bentuk, entitas, contoh, ketaatan, unit) ke dalam beberapa jumlah kelompok (grup, 

bagian atau kategori). Sedangkan tujuan proses clustering dijelaskan oleh Agusta 

(2007) yaitu untuk meminimalkan terjadinya objective function yang diset dalam 

proses clustering, yang pada umumnya digunakan untuk meminimalisasikan 

variasi dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi antar cluster.  

Algoritma K-Means adalah algoritma clustering yang paling popular dan 

banyak digunakan dalam dunia industri Algoritma ini disusun atas dasar ide yang 

sederhana. Pada awalnya ditentukan berapa cluster yang akan dibentuk. Sebarang 

obyek atau elemen pertama dalam cluster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai 

titik tengah (centroid point) cluster.. Algoritma K-Means selanjutnya akan 

melakukan pengulangan langkah-langkah sampai terjadi kestabilan (tidak ada 

objek yang dapat dipindahkan). Pada dasarnya penggunaan algoritma ini dalam 

proses clustering tergantung pada data yang didapatkan dan konklusi yang ingin 

dicapai di akhir proses (Muningsih dan kiswanti, 2015). 

Penelitian terkait tentang sebaran puskesmas atau penggunaan metode K-

Means Clustering juga sudah pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa diantara 

penelitian tersebut adalah penelitian oleh Siska Kurnia Gusti (2012). Berdasarkan 

penelitian tersebut dengan menggunakan metode Fuzzy C-Means pada sebaran 
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puskesmas di Kabupaten Kampar dengan matrix inputnya berupa nilai jumlah 

penduduk, luas daerah, dan tenaga kesehatan yang digunakan sebagai kriteria 

dalam sebaran puskesmas tersebut maka diperolehlah hasil daerah yang termasuk 

kelompok sebaran puskesmas yang baik dan kelompok daerah yang sebaran 

puskesmasnya yang kurang. 

Penelitian dari Anindya Khrisna Wardhani (2016) dengan judul 

“Implementasi Algoritma K-Means Untuk mengelompokkan penyakit pasien pada 

puskesmas Kajen Pekalongan”. Berdasarkan penelitian tersebut yang 

menggunakan metode K-Means Clustering pada puskesmas Kajen Pekalongan 

dengan Matrix maka dapat dirumuskan kesimpulan inisialisasi jumlah cluster 

sebanyak 2 buah sesuai dengan pendefenisian k dengan jumlah cluster akut ada 

376 item, cluster tidak akut ada 624 item dengan total jumlah data adalah 1000 

item.  

Berdasarkan permasalahan dan penelitian terkait yang telah diuraikan 

diatas , maka dibutuhkan sebuah analis yang dapat dengan mudah mengetahui 

tingkat kelompok puskesmas di daerah, apakah daerah tersebut sudah termasuk 

daerah dengan sebaran puskesmas yang baik,cukup atau kurang, sehingga kita 

bisa mengetahui daerah mana yang terlebih dahulu diprioritaskan mendapatkan 

pembangunan,penambahan sarana dan prasarana serta tenaga medis sesuai dengan 

porsinya dengan cara membandingkan antara jumlah puskesmas yang dimiliki dan 

hal-hal yang berhubungan dengan pusksesmas seperti,tenaga 

medis,pustu,puskesmas keliling dan lain-lain,dalam penelitian ini khususnya 

Kabupaten Indragiri Hilir. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode K-Means untuk 

Clustering Sebaran Puskesmas Di Kabupaten Indragiri Hilir”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapatlah 

rumusan masalah yaitu bagaimana Penerapan Metode K-Means untuk Clustering 

Sebaran Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar fokus penelitian ini ini terjaga, maka diberikan beberapa batasan 

sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup masalahnya adalah sebaran puskesmas Kabupaten 

Indragiri Hilir serta sarana dan prasarananya. 

2. Data yang diambil merupakan data yang berasal dari BPS dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 di 

Kecamatan Batang Tuaka, Concong, Enok, Gaung, Gaung Anak 

Serka, Kateman, Kempas, Kemuning,Keritang, Kuala Indragiri, 

Mandah, Pelangiran, Pulau Burung, Reteh, Sungai Batang, Tanah 

Merah, Teluk Balengkong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, dan 

Tempuling. 

3. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kecamatan,jumlah penduduk, jumlah KK, luas daerah, persentase 

luas daerah, Jumlah dokter,jumlah dokter gigi, jumlah bidan, 

jumlah perawat, jumlah perawat gigi, puskesmas,rumah sakit, 

pustu, puskesmas keliling, dan poskesdes. 

4. Output dari sebaran puskesmas yang diharapkan terbagi menjadi 

tiga cluster yaitu (1) cluster yang pertama adalah daerah dengan 

sebaran puskesmas yang baik,(2) cluster yang kedua daerah 

dengan sebaran puskesmas yang cukup,(3) sedangkan cluster 

yang ketiga daerah dengan kurang baik. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat menentukan, 

mengelompokkan dan menganalisa sebaran puskesmas yang ada di tiap 

kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir kedalam beberapa cluster dengan 

menggunakan metode K-Means Clustering. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Agar lebih simetris dan terarah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, 

penulis membaginya dalam beberapa bab. Bab-bab yang disajikan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi dasar- dasar teori dan algoritma yang digunakan sebagai 

landasan dalam pembuatan Penerapan Metode K-Means untuk Clustering Sebaran 

Puskesmas Di Kabupaten Indragiri Hilir seperti Puskesmas, Knowledge Discovery 

in Database, Data Mining, Clustering, dan K-Means. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas tentang alur dari penelitian tugas akhir ini yaitu, 

identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, analisis, interpretation. 

Semua itu merupakan tahap- tahap yang harus diselesaikan dan 

berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. 

BAB IV Analisis 

Bab ini membhas tentang analisis data serta analisis proses yang dilakukan 

dalam penelitian ini Menggunakan Algoritma K-Means Clustering.  

BAB V Interpretasi 

Interpretation merupakan tahap perubahan pola informasi yang dihasilkan 

proses data mining dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh pihak 

yang terkait. Tahapan ini juga mencakup pemeriksaan kesesuaian pola informasi 

dengan fakta yang ada sebelumnya. 
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BAB VI Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dari semua tahap yang telah 

dilalui selama penelitian tugas akhir beserta saran-saran yang berkaitan dengan 

tahapan penelitian tentang Penerapan Metode K-Means untuk Clustering Sebaran 

Puskesmas Di Kabupaten Indrgiri Hilir. 


