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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. 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 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatau wilayah kerja (Depkes, 

2011).  

Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai 

pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam 

bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 

menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang 

berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalarn suatu 

wilayah tertentu (Azwar, 1996). 

2.1.1. Fungsi Puskesmas 

Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator dan 

turut serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah kerjanya 

agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Hasil 

yang diharapkan dalam menjalankan fungsi ini antara lain adalah terselenggaranya 

pembangunan di luar bidang kesehatan yang mendukung terciptanya lingkungan 

dan perilaku sehat. Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi : 

1. Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif 

dan preventif, dengan kelompok masyarakat serta sebagian besar diselenggarakan 

bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. 

2. Pelayanan medik dasar yang lebih mengutamakan pelayanan,kuratif dan 

rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui 

upaya rawat jalan dan rujukan ( Depkes RI, 2007). 
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Fungsi dari Puskesmas adalah: 

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.  

2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka 

Kemampuan untuk hidup sehat.  

3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan masyarakat di 

wilayah kerjanya 

2.1.2. Jangkauan Pelayanan Puskesmas 

Sesuai dengan keadaan geografi, luas wilayah, sarana perhubungan, dan 

kepadatan penduduk dalam wilayah kerja Puskesmas. Agar jangkauan pelayanan 

Puskesmas lebih merata dan meluas, Puskesmas perlu ditunjang dengan 

Puskesmas pembantu, penempatan bidan di desa yang belum terjangkau oleh 

pelayanan yang ada, dan Puskesmas keliling. Disamping itu pergerakkan peran 

serta masyarakat untuk mengelola posyandu. 

2.2. Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Menemukan informasi yang tersembunyi di dalam tumpukan record pada 

sebuah basis data memerlukan pendekatan tersendiri. Salah satu pendekatan 

tersebut adalah KDD (Knowledge Discovery in Database). KDD merupakan 

proses penggalian informasi dari sebuah basis data yang besar, yang mana proses 

ini terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapan – tahapan dalam KDD 

dijelaskan sebagai berikut: 
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2.2.1. Selection 

Penyeleksian atribut yang akan digunakan ada pada tahap ini. Tidak semua 

atribut dapat digunakan, hanya atribut yang relevan untuk dianalisis. Data hasil 

seleksi yang akan digunakan dalam proses data mining disimpan dalam suatu 

berkas yang terpisah dari basis data operasional. 

2.2.2. Preprocessing 

Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan tahapan 

preprocessing pada data yang menjadi fokus KDD. Tahapan preprocessing 

mencakup antara lain membersihkan data dari noise, seperti duplikasi data, 

memeriksa data yang inkonsisten, memeriksa missing value, memperbaiki 

kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak. 

2.2.3. Transformation   

Data diubah atau digabung kedalam format yang sesuai untuk diproses 

ke dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data 

yang khusus sebelum bisa diaplikasikan.  

 

 

Gambar 2.1 Tahapan KDD (Han.J & Kember, 2006) 
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2.2.4. Data Mining 

Data Mining merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan didalam database. Data Mining juga merupakan proses 

yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine 

learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat 

dan pengetahuan yang terkait dar berbagai database. (Turban, dkk.2005 dalam 

mustakim, 2012) 

Data mining atau Knowledge Discovery in Databases (KDD) adalah 

pengambilan informasi yang tersembunyi, dimana informasi tersebut sebelumnya 

tidak dikenal dan berpotensi bermanfaat. Proses ini meliputi sejumlah pendekatan 

teknis yang berbeda, seperti clustering, data summarization, learning 

classification rules (Kusnawi, 2007). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

data mining merupakan proses pengambilan informasi dari suatu database  untuk 

menemukan suatu pengetahuan yang lebih bermanfaat. 

2.2.5. Interpretation 

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. 

Proses KDD secara garis besar memang terdiri dari 5 tahap seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, dalam proses KDD yang sesungguhnya, 

dapat saja terjadi iterasi atau upengulangan pada tahap tertentu. Pada setiap tahap 

dlam proses KDD, seorang analis dapat saja kembali ke tahap sebelumnya. 

Sebagai contoh, pada saat coding atau data mining, analis menyadari tahapan 

preprocessing belum dilakukan dengan sempurna, atau mungkin saja analis 

menemukan data atau informasi baru untuk “memperkaya” data yang sudah ada. 

KDD mencakup keseluruhan proses pencarian pola atau informasi dalam basis 

data, dimulai dari pemilihan dan persiapan data sampai representasi pola yang 
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ditemukan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. 

Data mining merupakan salah satu komponen dalam KDD yang difokuskan pada 

penggalian pola tersembunyi dalam basis data. 

2.3. 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). Pada teknik clustering targetnya adalah untuk kasus pendistribusian 

(objek, orang, peristiwa dan lainnya) ke dalam suatu kelompok, hingga derajat 

tingkat keterhubungan antar anggota cluster yang sama adalah kuat dan lemah 

antara angota cluster yang berbeda . 

Teknik cluster mempunyai dua metode dalam pengelompokkannya yaitu 

hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. hierarchical clustering 

merupakan suatu metode pengelompokkan data yang cara kerjanya dengan 

mengelompokkan dua data atau lebih yang mempunyai kesamaan atau kemiripan, 

kemudian proses dilanjutkan ke objek lain yang mimiliki kedekatan dua, proses 

ini terus berlangsung hingga cluster membentuk semacam tree dimana ada hirarki 

atau tingkatan yang jelas antar objek dari yang paling mirip hingga yang paling 

tidak mirip. Namun secara logika semua objek pada akhirnya hanya akan 

membentuk sebuah cluster. Sedangkan non-hierarchical clustering pada teknik 

ini dimulai dengan menentukan jumlah cluster yang diinginkan (dua cluster, tiga 

cluster, empat cluster atau lebih), setelah jumlah yang cluster yang diingikan 

maka proses cluster dimulai tanpa mengikuti proses hirarki, metode ini juga 

sering disebut sebagai metode K-Means Clustering (J.O.Ong, 2013). 

Pada proses analisis cluster metode yang digunakan untuk membagi data 

menjadi subset data berdasarkan kesamaan atau kemiripan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Jadi analisis cluster secara umum dapat dikatakan bahwa (Agustina, 

Yhudo, Santoso, Marnasusanto, Tirtana dan Khusnu, 2012) : 
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a) Data yang terdapat dalam satu cluster memiliki tingkat kesamaan yang 

tinggi,  

b) Dan yang terdapat dalam suatu cluster yang berbeda memiliki tingkat 

kesamaan yang rendah  

Sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini : 

 

Gambar 2. 2 Grafik Clustering 

 (Anindya dkk, 2016) 

Pada Gambar 2.3 dapat dilihat kita misalkan data tersebut merupakan data 

konsumen sederhana yang terdapat dua atribut didalamnya, yaitu umur dan 

penghasilan. Pada data yang berdasarkan dua atribu tersebut kemudian dibagi 

menjadi tiga cluster yaitu cluster C1 yang terdiri dari konsumen usia muda dan 

berpenghasilan rendah, cluster C2 terdiri dari konsumen usia muda dan tua 

berpenghasilan tinggi, dan cluster C3 terdiri dari konsumen usia tua dan 

berpenghasilan relatif rendah 

2.4. K-Means 

K-Means merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam 

pengelompokkan secara pertisi yang memisahkan data ke dalam kelompok yang 

berbeda – berda. K-means ditemukan oleh beberapa orang yaitu Lloyd (1957, 

1982), Forgey (1965) , Friedman and Rubin (1967) , and McQueen (1967) . Ide 

dari clustering pertama kali ditemukan oleh Lloyd pada tahun 1957, namun hal 
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tersebut baru dipublikasi pada tahun 1982. Pada tahun 1965, Forgey juga 

mempublikasi teknik yang sama sehingga terkadang dikenal sebagai Lloyd-Forgy 

pada beberapa sumber. Algoritma ini mampu meminimalkan jarak antara data ke 

clusternya. Pada dasarnya penggunaan algoritma ini dalam proses clustering 

tergantung pada data yang didapatkan dan konklusi yang ingin dicapai di akhir 

proses. 

Sehingga dalam penggunaan metode k-means terdapat aturan sebagai 

berikut :  

1. Berapa jumlah cluster yang perlu dimasukkan  

2. Hanya memiliki atribut bertipe numeric 

Pada dasarnya metode k-means hanya mengambil sebagian dari banyaknya 

komponen yang didapatkan untuk kemudian dijadikan pusat cluster awal, pada 

penentuan pusat cluster ini dipilih secara acak dari populasi data. Kemudian 

algoritma k-means akan menguji masing – masing dari setiap komponen dalam 

populasi data tersebut dan menandai komponen tersebut ke dalam salah satu pusat 

cluster yang telah didefinisikan sebelumnya tergantung dari jarak minimum antar 

komponen dengan tiap – tiap pusat cluster. Selanjutnya posisi pusat cluster akan 

dihitung kembali sampai semua komponen data digolongkan ke dalam tiap – tiap 

cluster dan terakhir akan terbentuk cluster baru.  

Proses dasar metode k-means dapat dilihat di bawah ini :  

1. Tentukan jumlah cluster. 

Jumlah cluster merupakan jumlah kelompok data yang akan dibuat atau 

dihasilkan. Pada penelitian ini terdapat 2 cluster. 

2. Menentukan titik pusat. 

Centroid awal diperoleh secara acak, dan jumlah centroid sebanyak 

cluster yang akan dibuat. Centroid awal merupakan titik pusat cluster 

pertama atau awal pusat cluster.  

 

3. Menghitung jarak setiap objek ke titik pusat (centroid) 
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Setelah menentukan titik pusat maka langkah selanjutnya adalah dengan 

menghitung jarak setiap data dengan titik pusat yang sudah ditentukan 

sebelumnya dengan euclidean distance. Rumus untuk menghitung jarak 

setiap objek ke titik pusat adalah: 

D(Xj – Cj) ∑ (     ) 
 

   
      (2.1) 

Keterangan 

X= Dataset sebaran puskesmas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun 2015. 

C= Titik pusat (centroid) yang sudah ditentukan secara acak (random). 

4. Kelompokkan data ke dalam cluster dengan jarak yang paling pendek 

dengan centroid menjadi sebuah kelompok cluster. 

5. Hitung pusat cluster yang baru menggunakan persamaan  

Ckj = 
    
 
   

 
  (2.2) 

Dengan :  

xij € Kluster ke – k  

p = banyaknya anggota cluster ke - k  

Ulangi langkah tiga sampai dengan lima sehingga sudah tidak ada lagi 

data yang berpindah ke cluster yang lain atau lebih mudahnya sampai jarak 

masing- masing centroid sama antara group baru dengan group yang lama. 
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Gambar 2.3 Flowchart Algoritma K-Means 

 

2.5. Penelitian Terkait 

Kajin Pustaka dilakukan untuk pengumpulan informasi yag dibutuhkan 

dalam mencari referensi- referensi yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

Manfaat dari study pustaka (Literature Review) ini antara lain : 

1. Mengidentifikasikan kesenjangan (identify gaps) dari penelitian ini. 
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2. Menghindari membuat ulang (reinventing the wheel) sehingga banyak 

menghemat waktu dan juga menghindari kesalahan- kesalahan yang 

pernah dilakukan oleh orang lain. 

3. Mengidentifikasikan metode yang pernah dilakukan dan yang relevan 

terhadap penelitian ini. 

4. Meneruskan apa yang penelitian sebelumnya telah dicapai sehingga 

dengan adanya studi pustaka ini, penelitian yang akan dilakukan dapat 

membangun di atas landasan (platform) dari pengetahuan atau ide yang 

sudah ada. 

Ada beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan tentang sebaran 

puskesmas dan penelitian lain yang berkaitan. Dalam upaya mengembangkan dan 

menyempurnakan penelitian tentang sebaran puskesmas ini perlu dilakukan kajian 

pustaka sebagai salah satu dari penerapan metode penelitian yang akan dilakukan. 

Diantaranya yaitu seperti Tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

No Tahun Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 2012 Siska 

Kurnia 

Gusti 

Analisis Sebaran 

Puskesmas 

Kesehatan Dengan 

Metode Fuzzy C-

Means 

Penelitian ini membahas tentang analisis 

sebaran puskesmas yang terdapat di 

Kabupaten Kampar sehingga dapat melihat 

tingkat pelayanan kesehatan masyarakat 

didaerah tersebut dan sangat berguna bagi 

pemerintah daerah setempat untuk lebih 

memperhatikan pelayanan masyarakat 

dibidang kesehatan. 
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No Tahun Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2 2015 Deny 

Arga 

Felani 

Perbandingan 3 

metode dalam data 

mining untuk 

menentukan 

strategi penjualan 

produk makanan 

dan minuman pada 

toserba Lestari baru 

Gelomong 

Berdasarkan hasil perbandingan dari 3 

metode yaitu, Decision tree, K-means dan 

Regresi Linear, variabel yang paling 

berpengaruh adalah variabel harga. 

Berdasarkan nilai dari precision dan 

accuracy, metode k-means memiliki nilai 

lebih tinggi daripada algoritma yang 

laindengan nilai precision sebesar 

42,60 % ,dan nilai accuracy sebesar 

41,40%. 

3 2016 Anindya 

Khrisna 

Wardhani  

Implementasi 

Algoritma K-Means 

untuk 

Pengelompokan 

Penyakit Pasien 

pada Puskesmas 

Kajen Pekalongan 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut: Bahwasanya perangkingan 

kesehatan yang masih dilakukan dengan 

cara manual menghasilkan output yang 

kurang maksimal. Maka dari itu dapat 

dirumuskan kesimpulan inisialisasi jumlah 

cluster sebanyak 2 buah sesuai dengan 

pendefenisian nilai k dengan cluster akut 

ada 376 item, cluster tidak akut ada 624 

item dengan jumlah total data adalah 1000. 

Kemudian digunakanlah teknik data 

mining Clustering dan metode K-Means 

yang mampu menggali informasi 

tersembunyi dan pengekstrakan data yang 

terhubung dengan data lain dari kumpulan 

data multidimensi yang telah diperoleh. 
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No Tahun Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

4 2016 Sisca 

Agustin 

Diani 

Budiman, 

Diah 

Safitri 

dan Dwi 

Isfriyanti 

Perbandingan 

Metode K-Means 

dan Metode 

DBSCAN pada 

Pengelompokan 

rumah Kost 

Mahasiswa di 

Kelurahan 

Tembalang 

Semarang 

Pengelompokan data rumah kost 

menggunakan metode K-Means dengan 

jumlah kelompok tiga menghasilkan 

kelompok 1 dengan 24 data, kelompok 2 

dengan 145 data, dan kelompok 3 dengan 

131 data.Sedangkan pengelompkan dengan 

menggunakan metode DBSCN dengan 

nilai eps adalah 0,1 dan minPts adalah 2 

dan menghasilkan kelompok 1 dengan 292 

data, kelompok 2 dengan 2 data, dan 

kelompok 3 dengan 4 data dan 2 data 

menjadi data noise. 

Hasil perhitungan indeks Silhouette 

menunjukkan metode K-Means 

menghasilkan nilai 0,463 dan metode 

DBSCAN menghasilkan nilai 0,281, 

sehingga metode k-means lebih baik dari 

metode DBSCAN dalam mengelompokkan 

data rumah kost. 
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No Tahun Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5 2017 Brilian 

Rahmat 

C.T.I dkk. 

Implementasi K-

Means Clustering 

pada Rapidminer 

untuk Analisis 

Daerah Rawan 

Kecelakaan. 

Berdasarkan penelitian ini analisis data 

kecelakaan menggunakan aplikasi 

Rapidminer dapat mengekstraksi beberapa 

informasi yang dibutuhkan untuk 

mengelompokkan data kecelakaan menjadi 

3 buah kelompok/cluster dari 500 contoh 

data kecelakaan. Hasil ekstraksi data juga 

menunjukkan tingkat frekuensi kecelakaan 

pada tiap lokasi kejadian. Serta 

mengekstraksi hubungan antara bulan, hari 

dan waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas 

di kota Kendari. 

 


