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ABSTRACT 

 

COVID-19 is a disease caused by the Corona Virus that is transmitted to humans and 

attacks the respiratory system. COVID-19 was first detected in the city of Wuhan, China 

at the end of 2019 and has spread very quickly to all countries including Indonesia. 

Currently, the spread of COVID-19 cases has been evenly distributed in almost all 

regions of the world, one of which is in Indonesia, especially Riau Province. This study 

aims to produce information on the clustering of areas for the spread of COVID-19 

cases in Riau Province. The clustering of areas for the spread of COVID-19 cases was 

carried out using the k-means clustering method by grouping areas into 3 clusters, 

namely areas with high, medium, and low levels of spread. The final result of this study 

is that there were 118 sub-districts from various districts that were included in the 

cluster of areas with a low level of spread, 28 sub-districts from various districts that 

were included in the cluster of areas with a medium level of spread, and 5 sub-districts 

in the city of Pekanbaru that were included in the cluster of areas with a high level of 

spread. 

 

Keywords: Clustering, COVID-19, Data Mining, K-Means Clustering. 

 

ABSTRAK 

 

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona yang menular ke 

manusia dan menyerang sistem pernapasan. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Kota 

Wuhan, China pada akhir 2019 dan telah  menyebar dengan sangat cepat ke seluruh 

negara termasuk Indonesia. Saat ini, penyebaran kasus COVID-19  sudah merata di 

hampir seluruh kawasan dunia, salah satunya di Indonesia, khususnya Provinsi Riau. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi pengelompokan daerah 

penyebaran kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Pengelompokan daerah penyebaran 

kasus COVID-19 dilakukan menggunakan metode k-means clustering dengan 

mengelompokkan daerah menjadi 3 cluster yaitu daerah tingkat penyebaran tinggi, 

sedang, dan rendah. Hasil akhir dari penelitian ini terdapat 118 kecamatan dari berbagai 

kabupaten/kota yang termasuk ke dalam cluster daerah tingkat penyebaran rendah, 28 
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kecamatan dari berbagai kabupaten/kota yang termasuk ke dalam cluster daerah tingkat 

penyebaran  sedang,  dan  5  kecamatan  di  Kota  Pekanbaru  yang  termasuk  ke  dalam 

cluster daerah tingkat penyebaran tinggi. 

 

Kata Kunci: COVID-19, Data Mining, K-Means Clustering, Pengelompokan 

PENDAHULUAN 

 
Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

yang menular ke manusia dan menyerang sistem pernapasan. COVID-19 pertama kali 

terdeteksi di Kota Wuhan, China pada akhir 2019. Virus ini menular dengan sangat 

cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan. 

Pada awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif COVID-19 

untuk pertama kalinya di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kasus pasien positif 

COVID-19 di Indonesia semakin bertambah hingga sekarang. 

Saat ini, penyebaran kasus COVID-19  sudah merata di hampir seluruh kawasan 

Indonesia, salah satunya di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan 

berbagai upaya untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19, salah satunya yaitu 

dengan membuat website yang memuat informasi mengenai COVID-19. Sejauh ini, 

pemerintah Provinsi Riau telah menyebarkan informasi mengenai COVID-19 melalui 

website. Namun, pada website tersebut belum terdapat informasi mengenai 

pengelompokan daerah penyebaran kasus COVID-19. Sementara informasi 

pengelompokan daerah penyebaran tersebut dapat berguna untuk meningkatkan 

kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sehingga dapat 

melakukan tindakan pencegahan seperti menjaga kesehatan diri dan lingkungan, 

meningkatkan ketahanan fisik, dan sebagainya. Informasi pengelompokan daerah 

penyebaran tersebut juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan 

kebijakan dalam penanggulangan kasus COVID -19. 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penulis 

memanfaatkan metode yang sudah ada untuk mengelompokkan daerah penyebaran 

kasus COVID-19 di Provinsi Riau. Penulis menggunakan salah satu teknik data mining 

yaitu clustering. Penulis akan menggunakan algoritma K-Means Clustering untuk 

menghasilkan cluster daerah penyebaran COVID-19 Provinsi Riau sehingga dapat 

memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat 

dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

a. COVID-19 

COVID-19 adalah penyakit menular yang ditandai dengan gejala pernapasan akut 

(SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga besar virus corona yang dapat 

menyerang hewan. Virus ini menyebar ketika orang melakukan kontak satu sama lain. 

Ketika menyerang manusia, virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, 
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seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Virus ini telah menyebar ke hampir semua negara, oleh karena itu 

WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi (Dwitri et al., 2020). 

 

b. Clustering 

Clustering merupakan teknik data mining yang digunakan dalam menganalisis data 

untuk memecahkan masalah dalam pengelompokan data atau lebih tepatnya mempartisi 

dari dataset ke dalam subset. Pada clustering, tujuannya yaitu untuk mendistribusikan 

kasus (objek, orang, peristiwa, dan kejadian lainnya) ke dalam suatu kelompok sehingga 

derajat keterkaitan antar anggota cluster yang sama kuat dan lemah antar anggota 

cluster yang berbeda (Wardhani, 2016).  

 

c. Metode K-Means 

K-means adalah suatu algoritma untuk pengelompokan secara partisi yang 

memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Algoritma ini dapat 

meminimalkan jarak antara data ke cluster-nya. Pada dasarnya penggunaan algoritma 

ini dalam proses clustering bergantung pada data yang diperoleh dan kesimpulan yang 

akan diambil pada akhir proses (Sari, Wanto, and Windarto 2018). Proses dasar metode 

k-means adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. 

2. Tentukan pusat cluster (centroid). Menentukan pusat cluster dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Tetapi yang paling sering dilakukan adalah dengan cara acak. 

Pusat cluster diberi nilai awal dengan angka acak. 

3. Hitung jarak antara titik centroid dan titik tiap objek. Euclidean distance dapat 

digunakan untuk menghitung jarak tersebut. Adapun rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

  𝐷(𝑥, 𝑦) =  √∑ ||𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 −  𝑦𝑖 ||2                              (1) 

Keterangan :  

D adalah euclidean distance 

𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 adalah banyaknya dimensi 

 (𝑥, 𝑦) adalah koordinat objek 

4. Kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai titik tengah (centroid) yang 

dihasilkan tetap dan anggota cluster tidak berpindah-pindah ke cluster lain. 

 

d. Davies-Bouldin Index (DBI) 

Davies-Bouldin Index merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

mengukur validitas cluster dalam metode pengelompokan. Metode pengukuran dengan 

Davies-Bouldin Index ini memaksimalkan jarak inter-cluster antara cluster Ci dan Cj 

dan pada saat yang sama mencoba meminimalkan jarak antar titik dalam cluster 

(Mughnyanti, Efendi, and Zarlis 2020).  

Pada perhitungan menggunakan DBI, terdapat 2 indikator penting yaitu Sum of  

Square Within Cluster (SSW) dan Sum of  Square Between Cluster (SSB). Sum of  

Square Within Cluster (SSW) merupakan matriks kohesi dalam sebuah cluster. SSW 

menunjukkan keterikatan antar anggota dalam sebuah cluster. Untuk menghitung nilai 
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Sum of  Square Within Cluster (SSW) dapat menggunakan rumus berikut. 

𝑆𝑆𝑊𝑖  =  
1

𝑛𝑖
∑ 𝑑(𝑥𝑗, 𝑐𝑖)

𝑛𝑖

𝑗=𝑖
                                 (2) 

Keterangan: 

𝑛𝑖 = Jumlah data dalam cluster ke-i 

𝑥𝑗  = Data dalam cluster 

𝑐𝑖  = Centroid cluster ke-i 

𝑑(𝑥𝑗, 𝑐𝑖) = Jarak data ke centroid 

Sedangkan Sum of  Square Between Cluster (SSB) merupakan matriks separasi 

antara dua cluster. Untuk menghitung nilai Sum of  Square Between Cluster (SSB) 

dapat menggunakan rumus berikut. 

𝑆𝑆𝐵𝑖𝑗  =  𝑑(𝑐𝑖, 𝑐𝑗)           (3) 

Keterangan: 

𝑑(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗)  = Jarak antara centroid cluster ke-i dengan centroid cluster ke-j 

Lalu nilai rasio perbandingan antara cluster ke-i dan cluster ke-j didefinisikan 

sebagai 𝑅𝑖𝑗. Nilai tersebut dihasilkan dari komponen kohesi dan separasi. Untuk 

menghitung nilai rasio dapat menggunakan rumus berikut. 

𝑅𝑖𝑗  =  
𝑆𝑆𝑊𝑖+𝑆𝑆𝑊𝑗

𝑆𝑆𝐵𝑖𝑗
            (4) 

Selanjutnya untuk menghitung nilai DBI yang dilakukan terhadap nilai k (jumlah 

cluster yang digunakan) dapat dilihat pada persamaan berikut. 

𝐷𝐵𝐼 =  
1

𝑘
∑ 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑖𝑗)

𝑘

𝑖=1
            (5) 

 

e. Sistem Informasi 

Sistem merupakan suatu tatanan (keterpaduan), yang terdiri dari beberapa 

komponen fungsional (dengan fungsi atau tugas khusus), yang saling terkait dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Fathansyah, 2002 dalam Nasikin, 2011). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

bermakna bagi penerimanya. Informasi terdiri dari data yang telah diambil, diproses 

atau digunakan untuk tujuan memberikan informasi, kesimpulan, argumen, atau sebagai 

dasar untuk prediksi atau pengambilan keputusan. Data diolah menjadi bentuk yang 

berarti bagi penerima dan berguna untuk pengambilan keputusan saat ini atau di masa 

depan (Jogiyanto, 2005 dalam Putro and Riasti, 2011). 

Sistem informasi adalah serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, 

dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk menjalankan proses guna 

menghasilkan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan. Peran sistem 

informasi dalam organisasi sangat penting agar organisasi dapat beroperasi dengan baik 

dan memberikan nilai manfaat serta memahami lingkungan organisasi. Untuk mencapai 

tujuan organisasi diperlukan sistem informasi yang baik (Soeherman and Pinontoan, 

2008 dalam Nugraha and Pramukasari, 2017). 
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METODE PENELITIAN 

 
a. Tahapan Pengumpulan Data  

1. Studi Literatur 

Pada tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari buku dan 

jurnal ilmiah yang berkaitan dengan metode k-means clustering. 

2. Studi Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data kasus penyebaran COVID-19 dari tiap 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Data diperoleh langsung dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Riau. 

3. Studi Laboratorium 

Tahap ini merupakan tahapan dimana penulis menggunakan alat untuk menunjang 

proses penelitian. 

b. Tahapan Pengolahan Data  
1. Pre-Processing 

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data (cleaning) dengan cara menghapus 

kolom dari data yang tidak diperlukan untuk proses clustering dan menghilangkan 

duplikasi data. Selain itu, proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengubah data ke 

dalam format yang sesuai agar data dapat diproses. 

2. Proses Clustering 

Data yang sudah melalui proses pre-processing sebelumnya akan dilakukan  

pengolahan menggunakan algoritma k-means clustering sehingga menghasilkan 

pengelompokan data. Adapun tahapannya yaitu diawali dengan menentukan centroid 

awal, menghitung jarak antar tiap data ke centroid, mengelompokkan data berdasarkan 

jarak terdekat ke centroid, lalu menentukan centroid baru, kemudian diulangi lagi 

hingga hasil clustering yang didapat tetap. 

3. Evaluasi Hasil Clustering 

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hasil clustering. Pengujian 

tersebut dilakukan menggunakan metode Davies-Bouldin Index (DBI). Melalui 

pengujian ini dapat mengetahui kualitas suatu cluster. Semakin kecil nilai DBI yang 

diperoleh (non-negatif ≥ 0), maka semakin optimal skema clustering yang dihasilkan. 

c. Tahapan Pengembangan Sistem  
1. Analisis Kebutuhaan 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan menentukan menu-menu yang dibutuhkan 

untuk mendukung kinerja sistem clustering daerah penyebaran COVID-19 Provinsi 

Riau. 

2. Desain 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem yang akan dibangun dengan 

membuat pemodelan menggunakan diagram UML (Unified Modeling Language) antara 

lain use case, activity diagram, dan class diagram. 

3. Implementasi 
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Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem berdasarkan segala rangkaian 

perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pembuatan sistem pada penelitian ini 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan XAMPP sebagai web 

server. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan mengamati hasil eksekusi dari program-

program yang telah dibuat. 

b. Peralatan yang Digunakan 

Peralatan yang digunakan dan dibutuhkan pada saat penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Perangkat keras 

Adapun perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini diantaranya: 

a) Laptop dengan processor Intel® Core™ i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11 GHz. 

b) Random Access Memory (RAM) berkapasitas 4 GB. 

c) Flashdisk Sandisk 16GB. 

2. Perangkat lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Sistem operasi windows 10 64-bit 

b) Microsoft office word 2010 digunakan untuk penyusunan skripsi. 

c) Microsoft office excel 2010 digunakan untuk pre-processing data. 

d) Visual studio code digunakan untuk pembuatan coding. 

e) Xampp digunakan sebagai web server. 

f) Google chrome digunakan untuk menjalankan sistem. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kasus penyebaran COVID-19 

dari tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau pada tanggal 23-25 Juli 2021. Data 

tersebut diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan mengikuti 

procedural atau aturan yang berlaku. Data kasus penyebaran COVID-19 diperoleh 

dalam bentuk softfile dengan media flashdisk. Total keseluruhan data yang diperoleh 

berjumlah 361 data. 

 

2. Pre-Processing 

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data dengan menghilangkan duplikasi data 

dan menghapus kolom yang tidak diperlukan. Setelah itu, data yang sudah dilakukan 

pembersihan sebelumnya diubah ke dalam format yang dibutuhkan untuk proses 

clustering. Data harian pada tanggal 23-25 Juli 2021 dijumlahkan sehingga 

menghasilkan data kumulatif. Keseluruhan data kasus COVID-19 berjumlah  361 data, 

setelah dilakukannya tahapan prepocessing maka jumlah data berubah menjadi 151 

data.  

3. Proses Clustering 

Pada tahap ini data dikelompokkan menjadi 3 cluster yaitu cluster daerah tingkat 
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penyebaran rendah, cluster daerah tingkat penyebaran sedang, dan cluster daerah tingkat 

penyebaran tinggi yang masing-masing diinisialkan menjadi C1, C2, dan C3. Adapun 

langkah-langkah proses clustering dengan metode K-Means adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan pusat cluster (centroid) awal secara acak.  

Pada penelitian ini, yang menjadi centroid awal untuk cluster C1 diambil dari data 

Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kecamatan Cerenti. Centroid awal untuk cluster C2 

diambil dari data Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Tambang. Sedangkan centroid 

awal untuk cluster C3 diambil dari data Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan. 

Selengkapnya nilai centroid awal dapat dilihat pada Tabel 1. 

Table 1. Nilai Centroid Awal 

Tingkat 

Penyebaran 
Cluster 

Positif 

(Orang) 

Sembuh 

(Orang) 

Meninggal 

(Orang) 

Rendah C1 0 1 0 

Sedang C2 27 14 3 

Tinggi C3 242 171 4 

 

2. Menghitung jarak antara setiap data dengan masing-masing centroid. 

Perhitungan jarak tersebut dilakukan menggunakan persamaan (1). Berikut contoh 

perhitungan jarak data ke 1 pada iterasi 1. 

Perhitungan jarak data 1 terhadap cluster 1: 

𝐷(1,1) =  √∑ ||𝑛
𝑖=1 𝑥1 − 𝑦1||2  

𝐷(1,1) =  √(216 − 0)2 + (117 − 1)2 + (5 − 0)2   

𝐷(1,1) =  245,2285  
 

Perhitungan jarak data 1 terhadap cluster 2: 

𝐷(1,2) =  √(216 − 27)2 + (117 − 14)2 + (5 − 3)2   

𝐷(1,2) =  215,2533  

Perhitungan jarak data 1 terhadap cluster 3: 

𝐷(1,3) =  √(216 − 242)2 + (117 − 171)2 + (5 − 4)2   
𝐷(1,3) =  59,94164  
3. Pengelompokan data berdasarkan jarak terdekat antara data dengan centroid. 

Setelah dilakukan perhitungan jarak antara setiap data dengan masing-masing 

centroid, kemudian langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengelompokan data 

berdasarkan jarak terdekat antara data dengan centroid. Apabila suatu data memiliki 

jarak terkecil dari centroid suatu cluster, maka data itu akan menjadi anggota dari 

cluster tersebut. 

4. Menentukan centroid baru untuk iterasi berikutnya. 

Menentukan centroid baru dilakukan dengan cara mencari rata-rata nilai dari setiap 

anggota cluster. 

5. Ulangi lagi dari proses nomor 2. 

Setelah didapatkan nilai centroid baru, dilakukan lagi perhitungan jarak antara 

setiap data dengan masing-masing nilai centroid baru. Proses clustering akan terus 
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berulang hingga anggota cluster yang dihasilkan tetap. Jika nilai centroid yang 

dihasilkan tetap dan anggota cluster tidak berpindah-pindah ke cluster lain, maka 

perhitungan dihentikan. Pada penelitian ini iterasi dilakukan sampai iterasi ke 4. Hasil 

akhir pengelompokan dapat dilihat pada Tabel 2 dan nilai centroid akhir dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 2. Hasil Clustering 

No Kabupaten/Kota Kecamatan 
Positif 

(Orang) 

Sembuh 

(Orang) 

Meninggal

(Orang) 
Cluster 

1 Pekanbaru Bukit Raya 216 117 5 C3 

2 Pekanbaru Lima Puluh 66 69 1 C2 

… … … … … … … 

16 Bengkalis Mandau 77 43 2 C2 

17 Bengkalis Pinggir 46 4 0 C2 

18 Bengkalis Rupat 9 4 0 C1 

… … … … … … … 

51 Indragiri Hulu Seberida 38 21 0 C2 

52 Indragiri Hulu Sungai Lala 3 5 0 C1 

53 Kampar Bangkinang 4 3 0 C1 

… … … … … …  

151 Siak Kerinci Kanan 0 13 0 C1 

Tabel 3. Nilai Centroid Akhir 

Cluster 
Positif 

(Orang) 

Sembuh 

(Orang) 

Meninggal 

(Orang) 

C1 5,694915 4,652542 0,220339 

C2 49,75 37,21429 1,285714 

C3 202,6 148,6 5,2 

 

4. Evaluasi Hasil Clustering 

Evaluasi hasil clustering menggunakan metode Davies-Bouldin Index (DBI) 

bertujuan untuk menguji hasil clustering yang sudah didapat pada proses sebelumnya. 

Suatu cluster akan dianggap memiliki skema clustering yang optimal jika memiliki nilai 

DBI yang mendekati 0. Semakin kecil nilai DBI yang diperoleh (non-negatif ≥ 0), maka 

semakin optimal skema clustering yang dihasilkan. Berikut langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menhitung nilai DBI: 

1. Menghitung nilai Sum of  Square Within Cluster (SSW).  

Nilai SSW menunjukkan keterikatan antar anggota dalam sebuah cluster. Pada 

Tabel 4 nilai SSW dihitung menggunakan persamaan (2).  

Tabel 4. Nilai Sum of  Square Within Cluster (SSW) 

Cluster Nilai SSW 

C1 7,320899 

C2 26,774095 

C3 33,22187 
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2. Menghitung nilai Sum of  Square Between Cluster (SSB). 

SSB merupakan matriks separasi antara dua cluster. Nilai SSB pada Tabel 5 

dihitung menggunakan rumus pada persamaan (3).  

Tabel 5. Nilai Sum of  Square Between Cluster (SSB) 

SSB C1 C2 C3 

C1 0 54,79282 243,9616 

C2 54,79282 0 189,1698 

C3 243,9616 189,1698 0 

3. Menghitung nilai rasio. 

Nilai rasio perbandingan antara cluster ke-i dan cluster ke-j  yang didefinisikan 

sebagai 𝑅𝑖𝑗 dihitung dengan menggunakan persamaan (4) didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

𝑅12  =  
7,320899 + 26,774095

54,79282
=  0,622253  

𝑅13  =  
7,320899 + 33,22187

243,9616
=  0,166185   

𝑅23  =  
26,774095 + 33,22187

189,1698
=  0,317154  

4. Menghitung nilai DBI 

Selanjutnya dilakukan perhitungan  nilai DBI dengan menggunakan persamaan (5) 

sehingga didapatkan hasil sebagai berikut: 

𝐷𝐵𝐼 =  
1

3
× 0,622253   

𝐷𝐵𝐼 = 0,21  
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa nilai DBI adalah 0,21. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil clustering memiliki nilai DBI yang mendekati 0 

sehingga hasil clustering tersebut dianggap memiliki skema clustering yang optimal. 

 

5. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Tahapan Pengembangan Sistem 
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1. Hasil Tampilan Sistem 

a. Halaman home 

 
Gambar 2. Halaman Home 

b. Halaman login admin 

 
Gambar 3. Halaman Login Admin 

c. Halaman upload data 

 
Gambar 4. Halaman Upload Data 

 

d. Proses clustering 

 
Gambar 5. Halaman Proses Clustering 
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e. Halaman informasi tingkat penyebaran 

 
Gambar 6. Tampilan Informasi Tingkat Penyebaran 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pengelompokan yang telah dilakukan terhadap data kumulatif kasus 

penyebaran COVID-19 tanggal 23-25 Juli 2021, diperoleh hasil akhir yaitu terdapat 118 

kecamatan dari berbagai kabupaten/kota yang termasuk ke dalam cluster daerah tingkat 

penyebaran rendah, 28 kecamatan dari berbagai kabupaten/kota yang termasuk ke 

dalam cluster daerah tingkat penyebaran sedang, dan 5 kecamatan di Kota Pekanbaru 

yang termasuk ke dalam cluster daerah tingkat penyebaran tinggi. 

SARAN 

Pada penelitian ini menggunakan variabel jumlah positif, sembuh, dan meninggal, 

untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain agar semakin banyak 

informasi atau pengetahuan baru yang didapatkan. 
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