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ABSTRACT 

Corona viruses (CoV) are part of a family of viruses that cause illness ranging from the 

flu to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). The disease caused by the corona virus, 

also known as COVID-19. Many research have been done to build a clustering system 

especially on health department, in particular for COVID-19 study. This research aimed 

to cluster COVID-19 patients so that patients get the right treatment, it can also be an 

illustration for the medical side of COVID-19 patients treated from April to June 2021 at 

the Arifin Achmad Hospital, Riau Province and measure the level of accuracy of the 

method used. This study used the K-Means Clustering method in grouping data and used 

the Silhouette Coefficient to see how good the quality of the resulting cluster is. The stages 

in this research are data preparation, data preprocessing, clustering process with K-

Means, testing clustering results using Silhouette Coefficient and concluding the results. 

Based on the results of the study, that grouped the status of COVID-19 patients used 20 

variables with the number of clusters K = 3 has a Silhouette Coefficient value of 

0.15653384 included the no structure group, from the 3 clusters owned, it can be seen 

that the highest s(i) is in the cluster that is close to number 1, namely cluster 1 with a 

value of 0.48356834. So clustered the COVID-19 patient data with a total of 500 patients 

used the K-Means Clustering method did not achieve satisfactory results, because there 

were still many cluster members who did not fit into the proper cluster group. One 

example of cluster members who do not fit into the proper cluster group can be seen in 

cluster 1, where there are still patients with mild and moderate symptoms, as well as in 

other clusters. 

 

Keywords: Data Mining, COVID-19, K-Means Clustering, Python, Silhouette 

Coefficient. 
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ABSTRAK 

Corona viruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit 

mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Penyakit yang 

disebabkan virus corona atau dikenal dengan sebutan COVID-19. Banyak penelitian yang 

dilakukan untuk membangun sistem clustering terutama dibidang kesehatan khususnya 

pembahasan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk meng-cluster pasien COVID-19 

sehingga pasien mendapatkan treatment yang tepat, juga dapat menjadi gambaran bagi 

pihak medis terhadap pasien COVID-19 yang ditangani dari bulan April sampai Juni 2021 

di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau serta mengukur tingkat keakurasian dari metode 

yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode K-Means Clustering dalam 

pengelompokan data dan menggunakan Silhouette Coefficient untuk melihat seberapa 

baik kualitas dari cluster yang dihasilkan. Tahapan dalam penelitian ini adalah 

preparation data, preprocessing data, proses clustering dengan K-Means,  pengujian hasil 

clustering menggunakan Silhouette Coefficient dan menyimpulkan hasil. Berdasarkan 

hasil penelitian, bahwa pengelompokan status pasien COVID-19 dengan menggunakan 

20 variabel dan jumlah cluster K=3 memiliki nilai Silhouette Coefficient sebesar 

0.15653384 termasuk kelompok no structure, dari 3 cluster yang dimiliki dapat dilihat 

s(i) tertinggi terdapat pada cluster yeng mendekati angka 1 yaitu cluster 1 dengan nilai 

0.48356834. Maka meng-cluster data pasien COVID-19 dengan jumlah 500 pasien 

menggunakan metode K-Means Clustering tidak mencapai hasil yang memuaskan, 

karena masih banyak dijumpai anggota cluster yang tidak sesuai dengan kelompok 

cluster yang semestinya. Salah satu contoh anggota cluster yang tidak sesuai dengan 

kelompok cluster yang semestinya dapat dilihat pada cluster 1, dimana masih terdapat 

pasien-pasien dengan derajat ringan dan sedang, begitu juga pada cluster lainya.  

 

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

Coefficient. 
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PENDAHULUAN 

Diawal maret tepatnya pada tanggal 2 maret 2020 Indonesia sedang dilanda 

pandemi COVID-19. Per-25 maret telah terjadi lonjakan sebanyak 790 kasus 

terkonfirmasi positif, pemerintah dan masyarakat sedang melakukan social distancing 

guna memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya, 

penularan COVID-19 hanya bisa dicegah dengan kedisiplinan untuk tetap berada di 

rumah. 

Saat ini masih banyak juga masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pandemi 

COVID-19, ini mengakibatkan lonjakan pasien makin hari makin meningkat di beberapa 

daerah termasuk di Pekanbaru. Pengelompokan pasien COVID-19 di RSUD Arifin 

Achmad Provinsi Riau masih belum terstruktur, sehingga pihak rumah sakit melihat 

kelompok pasien berdasarkan kriteria gejala yang dimiliki oleh pasien yang terpapar 

COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menyadari pentingnya sebuah 

analisis data untuk mengelompokkan status pasien COVID-19. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. COVID-19 

Corona viruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Penyakit 

yang disebabkan virus corona atau dikenal dengan COVID-19. COVID-19 adalah jenis 

baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang 

manusia sebelumnya.  

Virus corona dapat menular dari manusia ke manusia melalui droplet (tetesan super 

kecil) yang dihasilkan oleh penderita saat batuk, bersin, atau berbicara. Beberapa 

penelitian juga membuktikan bahwa virus corona dapat bertahan beberapa jam di benda-

benda yang disentuh oleh penderita. Jika terdapat seseorang menyentuh benda yang sudah 

terkontaminasi dengan droplet dan menyentuh mata, hidung atau mulut, maka orang itu 

dapat tertular COVID-19 (Solichin & Khairunnisa, 2020). 

 

b. Klasifikasi COVID-19 

Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan pasien dalam kasus COVID-19 dilakukan 

dengan pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang, maka klasifikasi klinis dapat 

dibagi menjadi tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis (Kesehatan, 2020).  

 

c. Klasifikasi Usia 

Umur manusia dapat dibagi menjadi beberapa rentang atau kelompok dimana 

masing-masing kelompok menggambarkan tahap pertumbuhan manusia tersebut. Salah 

satu pembagian kelompok umur atau kategori umur dikeluarkan oleh (Departemen 

Kesehatan RI, 2009) sebagai berikut: 

1. Masa Balita = 0 – 5 tahun.  

2. Masa Kanak-kanak = 6 – 11 tahun.  

3. Masa Remaja Awal = 12 – 16 tahun.  

4. Masa Remaja Akhir = 17 – 25 tahun.  

5. Masa Dewasa Awal = 26 – 35 tahun.  
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6. Masa Dewasa Akhir = 36 – 45 tahun.  

7. Masa Lansia Awal = 46 – 55 tahun.  

8. Masa Lansia Akhir = 56 – 65 tahun.  

9. Masa Manula = 65 – atas. 

Berdasarkan kelompok umur menurut Departemen Kesehatan RI yang telah 

dijelaskan diatas, maka pada penelitian ini hanya akan melakukan klasifikasi umur 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anak-anak = 0 – 11 

2. Remaja = 12 – 25 

3. Dewasa = 26 – 45 

4. Lansia = 46 – ketas 

 

d. Data Mining 

Secara sederhana data mining biasa dikatakan sebagai proses penyaring 

atau“menambang” pengetahuan dari sejumlah data yang besar. Istilah lain untuk data 

mining adalah Knowlegde Discoveryin Database (KDD) (Metisen & Sari, 2015). 
 

e. Normalisasi Data 

Normalisasi adalah proses penskalaan nilai atribut dari data sehingga bisa terletak 

pada rentang tertentu. Pada penelitian ini mengguanakan normalisasi Min-Max. Min-Max 

normalization merupakan metode normalisasi dengan melakukan transformasi linier 

terhadap data asli sehingga menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antar data 

saat sebelum dan sesudah proses (Nasution et al., 2019) pada persamaan 1 menyontohkan 

rumus normalisasi Min-Max untuk usia. 
Normalisasi Min-Max menggunakan persamaan 1 sebagai berikut: 

 

                                                       𝑁 =
𝑋𝑜𝑙𝑑−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
 (1) 

Keterangan : 

N = Normalisasi Min-Max 

Xold = Nilai usia 

Xmin = Nilai usia terendah 

Xmax = Nilai usia tertinggi (Karinasari, 2020). 

 

f. K-Means  

K-Means merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam pengelompokan secara 

pertisi yang memisahkan data kedalam bentuk yang berbeda-beda. Algoritma ini mampu 

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

dalam proses clustering tergantung pada data yang didapatkan dan konklusi yang ingin 

dicapai di akhir proses (Wardhani, 2016). 

Proses dasar pada K-Means adalah sebagai berikut : 

1. Tentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk. 

2. Menentukan pusat cluster (centroid). Menentukan pusat cluster ini bisa dilakukan 

dengan berbagai cara. Namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara 

random. Pusat- pusat cluster diberi nilai awal dengan angka-angka random. 
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3. Menghitung jarak antara titik centroid dengan titik tiap objek. Menghitung jarak 

tersebut dapat menggunakan persamaan 2 yaitu euclidean distance. Adapun 

persamaannya sebagai berikut 

 

                                                 D (x,y) =√∑ ∥ 𝑥ᵢ − 𝑦ᵢ ∥𝑛
𝑖=0

2 (2) 

Keterangan :  

D adalah euclidean distance 

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

(𝑥, 𝑦) adalah koordinat objek 

Cara penggunaan perhitungan jarak di atas yaitu memasukkan sebuah objek  

kedalam cluster tertentu dengan mengukur ‘jarak’ objek tersebut dengan pusat cluster. 

Jika data ada dalam jarak mendekati nilai yang lebih kecil maka data tersebut dapat 

dimasukkan pada cluster sedemikian hingga jarak tiap-tiap objek ke pusat kelompok 

didalam satu kelompok adalah minimum. 

4. Hitung kembali keanggotaan cluster dengan nilai centroid baru. Nilai centroid baru 

dapat diperoleh dari nilai rata-rata setiap kriteria dari seluruh anggota yang menjadi 

anggota dari masing-masing cluster. 

5. Kembali ke tahap 2, lakukan perulangan hingga nilai titik tengah yang di hasilkan 

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

 

g. Clustering 

Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan 

(unsupervised). Ada dua jenis data clustering yang sering digunakan dalam proses 

pengelompokan data yaitu hierarchical (hirarki) data clustering dan non-hierarchical 

(tidak hirarki) data clustering (Bastian et al., 2018). 

 

h. Silhouette Coefficient 

Silhouette coefficient merupakan metode yang digunakan untuk melihat kualitas 

dan kekuatan dari cluster. Metode silhouette coefficient merupakan gabungan dari dua 

metode yaitu metode cohesion yang berfungsi untuk mengukur seberapa dekat relasi 

antara objek dalam sebuah cluster, dan metode separation yang berfungsi untuk 

mengukur seberapa jauh sebuah cluster terpisah dengan cluster lain. Tahapan perhitungan 

silhouette coefficient (Pramesti et al., 2017 dalam Handoyo, dkk. 2014). 

1. Hitung rata-rata jarak objek dengan semua objek lain yang berada di dalam satu cluster 

dengan persamaan 3 sebagai berikut :  

                                                   𝑎(𝑖)=
1

[𝐴]−1
∑𝑗 ∈𝐴,𝑗≠𝑖d(i,j) (3) 

Dengan j adalah dokumen lain dalam satu cluster A dan d(i,j) adalah jarak antara 

dokumen i dengan j. 

2. Hitung rata-rata jarak objek dengan semua objek lain yang berada pada cluster lain, 

kemudian ambil nilai paling minimum dengan persamaan 4 sebagai berikut : 

                                                      d(𝑖, 𝐶) = 
1

[𝐴]
 ∑𝑗 ∈ 𝐶 d(i,j) (4) 

Dengan d(i,C) adalah jarak rata-rata dokumen i dengan semua objek pada cluster lain 

C dimana A ≠ C. 
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b(𝑖) = min 𝐶 ≠ 𝐴 d(𝑖, 𝐶) 

3. Hitung nilai silhouette coefficient dengan persamaan 5 sebagai berikut : 

                                                           𝑠(𝑖) = 
𝑏(𝑖)−𝑎(𝑖)

𝑚𝑎𝑥 
 (5) 

Dengan s(𝑖) adalah semua rata-rata pada semua kumpulan data (Anggara et al., 2016). 
 

Nilai hasil silhouette coefficient terletak pada kisaran nilai -1 hingga 1. Semakin 

nilai silhouette coefficient mendekati nilai 1, maka semakin baik pengelompokan data 

dalam satu cluster. Sebaliknya jika nilai silhouette coefficient mendekati nilai -1, maka 

semakin buruk pengelompokan data di dalam satu cluster. 

 

i. Python 

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dewasa ini telah 

menjadi standar dalam dunia komputasi ilmiah. Python merupakan bahasa pemrograman 

open source multiplatform yang dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi 

(Windows, Linux, dan MacOS). Selain itu, Python juga merupakan bahasa pemrograman 

yang fleksibel dan mudah untuk dipelajari. Program yang ditulis dalam Python umumnya 

lebih mudah dibaca dan jauh lebih ringkas dibandingkan penulisan program dalam bahasa 

C atau Fortran (Herho, 2018). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation data 

Preprocessing data 

Proses Clustering dengan K-Means 

Pengujian hasil Clustering  

Menyimpulkan hasil 

Study literature 

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian 
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b. Peralatan yang Digunakan 

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori, 

yaitu hardware dan software. Peralatan hardware dapat dilihat pada Tabel 1 dan software 

pada Tabel 2.  

Tabel 1. Hardware yang digunakan 

No Nama Hardware Fungsi  Keterangan 

1 Laptop Pengolahan Data ACER 

2 Printer Mencetak Laporan CANON 

3 Mouse Penggerak Kursor HP 

4 Flashdisk Menyimpan Data HP 

 

Tabel 2. Software yang digunakan 

No Nama Software Fungsi Keterangan 

1 Windows Sistem Operasi 10 Pro 64-bit 

2 Microsoft Word Membuat Laporan Versi 2016 

3 Microsoft Excel Perhitungan Sampel Data Versi 2016 

4 Chrome Mengakses Program Versi Uptodate 

5 Mendeley Sitasi Laporan Versi Uptodate 

6 Anaconda Text Editor Versi 2016 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Preparation Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara manual 

dengan membuka status rekam medis pasien COVID-19 di gudang Rekam Medis RSUD 

Arifin Achmad Provinsi Riau dari bulan April sampai Juni 2021. 

 

b. Preprocessing Data 

Pada tahap preprocessing terdapat tiga tahapan yaitu:  

1. Ektraksi Data 

Pada tahap ini dilakukan pengambilan data di ruangan rekam medis RSUD Arifin 

Achmad Provinsi Riau. Pengambilan data dilakukan dari tanggal 26 April 2021 sampai 

12 Juni 2021 

2. Pembersihan Data 

Pada tahap ini dilakukan pembersihan data dengan cara mensortir data pasien COVID-

19 berdasarkan tingkat drajat gejala yang dialami pasien. Keseluruhan data pasien 

COVID-19 yang diperoleh berjumlah 570 data, setelah dilakukannya tahapan 

preprocessing maka jumlah data berubah menjadi 500 data. Selanjutnya dilakukan 

penghapusan kolom-kolom yang tidak diperlukan dalam meng-clustering, seperti 

kolom nama, dan kolom tanpa gejala. Kolom nama dihapuskan karena mengikuti kaji 
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etik yang berlaku dalam dunia medis. 

 

3. Transformasi Data 

Pada tahap ini dilakukan transformasi data atau inisialisasi data terhadap semua 

variabel yang akan di-clustering yaitu berupa gejala diantaranya, seperti demam, 

batuk, batuk berdahak, pilek, mual, muntah, lemas, sesak nafas, sesak nafas akut, 

pengecapan menurun, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, dan kesadaran 

menurun. Selain gejala tadi terdapat pula faktor lain yang masuk dalam proses 

clustering diantaranya, seperti jenis kelamin, usia, komorbid, komplikasi dan 

ventilator. Berikut ini adalah hasil dari transformasi data pasien COVID-19. 

 

Tabel 3. Hasil Transformasi Data 

No Inisial 
Jenis 

Kelamin 
Usia Demam Demamp … Ventilator 

1 SS LK 0,52 2 1 … 1 

2 DS LK 0,34 2 1 … 1 

3 HMS PR 0,50 2 1 … 1 

4 AA LK 0,60 2 1 … 1 

5 RBT PR 0,54 1 3 … 1 

6 JG LK 0,63 2 1 … 1 

7 R PR 0,63 2 1 … 1 

8 JB LK 0,52 2 1 … 1 

9 AT LK 0,35 2 1 … 1 

10 SST LK 0,67 2 1 … 1 

11 DY PR 0,49 1 1 … 1 

12 SN PR 0,21 2 1 … 1 

… … … … … … … … 

500 APA LK 0,24 1 1 … 1 

 

c. Hasil Clustering 

Pada studi kasus penulis akan melakukan percobaan dengan jumlah K = 3 yang 

mengacu pada buku Saku Protokol Tatalaksana COVID-19. Berikut ini merupakan hasil 

dan visualisasi clustering K=3. 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Jarak Data ke Pusat Centroid 

Inisial C1 C2 C3 Anggota 

SS 0,773928 2,401933 1,961684 C1 

DS 0,786592 2,402147 1,972759 C1 

HMS 2,366021 1,627191 2,963327 C2 

AA 0,780872 2,405884 1,961781 C1 

RBT 3,741944 3,050940 3,555281 C2 

… … … … … 

ATG 2,942993 2,181323 2,467302 C2 

RMY 2,602609 3,188800 1,916900 C3 
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Inisial C1 C2 C3 Anggota 

MLS 2,513698 1,661348 3,002368 C2 

NPI 1,923336 2,970568 2,657440 C1 

APA 2,317607 1,298136 2,750300 C2 

 
Gambar 2. Visualisasi Hasil K-Means Clustering pada Data COVID-19 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut 

1. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah preparation data, 

preprocessing, proses clustering dengan K-Means, pengujian hasil clustering 

menggunakan Silhouette Coefficient dan menyimpulkan hasil. 

2. Berdasarkan hasil analisis pada cluster 1 yaitu pasien yang terkonfirmasi drajat tanpa 

gejala masih terdapat beberapa gejala yang dijumpai. Adapun gejala-gejala yang 

dijumpai itu adalah gejala pada pasien dengan derajat ringan-sedang. Selain itu 

dilihat dari cluster 2 yaitu pasien dengan derajat ringan-sedang juga dijumpai pasien-

pasien yang memiliki gejala dari pasien dengan derajat berat-kritis seperti 

komplikasi. 

3. Berdasarkan hasil Silhouette Coefficient dengan K=3 mendapatkan hasil silhoutte-

nya sebesar 0.15653384 termasuk kelompok no structure., dari 3 cluster yang 

dimiliki dapat dilihat s(i) tertinggi terdapat pada cluster yeng mendekati angka 1 

yaitu cluster 1 dengan nilai 0.48356834. Maka meng-cluster data pasien COVID-19 

dengan jumlah 500 pasien menggunakan metode K-Means Clustering tidak 

mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu setalah dilakukannya analisis hasil 

cluster dapat diketahui bahwa masih banyak dijumpai anggota cluster yang tidak 

sesuai dengan kelompok cluster yang semestinya. Salah satu contoh anggota cluster 

yang tidak sesuai dengan kelompok cluster yang semestinya dapat dilihat pada 

cluster 1, dimana masih terdapat pasien-pasien dengan derajat ringan dan sedang, 

begitu juga pada cluster lainya. 
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SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas dan untuk menambah referensi penelitian 

selanjutnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti pasien COVID-19 dari bulan April sampai Juni 2021 

dan hanya memperoleh 500 data. Untuk penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan dengan range waktu yang lebih lama sehingga mendapatkan 

jumlah data yang lebih besar, maka akan menghasilkan akurasi yang lebih baik pula. 

2. Agar hasil akurasi yang didapat jauh lebih maksimal, maka untuk penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan atribut atau variabel baru yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian seperti tingkat saturasi (kandungan oksigen dalam darah) 

pasien dan hasil dari uji laboratorium. 

3. Selain pengembangan penelitian ini dapat menggunakan metode clustering lainnya. 

Penelitian ini juga dapat dikembangkan seperti sistem prediksi yang menggunakan 

metode Naïve Bayes. 
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