PEMANFAATAN ALGORITMA K-MEANS
UNTUK STOK OBAT DI PUSKESMAS SILO
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ABSTRAK
Puskesmas Silo merupakan salah satu puskesmas yang ada di kabupaten Jember. Puskesmas Silo
memiliki bermacam-macam obat seperti, paracetamol, amoxilin, dan lain-lain. Setelah melakukan
pengamatan dalam jangka waktu tertentu, di dapatkan Puskesmas Silo memiliki kelemahan didalam
menajemen puskesmas, dari permasalahan tersebut disebuah Puskesmas Silo tidak bisa menyimpulkan obat
yang sering laku, laku, cukup laku dan tidak laku. Berdasarkan analisa yang telah dijabarkan diatas, penulis
akan membangun sebuah aplikasi yang dapat mengelompokkan data dalam suatu stok jumlah besar maupun
kecil. Euclidean distance space sering digunakan dalam perhitungan jarak, hal ini dikarenakan hasil yang
diperoleh merupakan jarak terpendek antara dua titik yang diperhitungkan.
Selama ini stok obat di Puskesmas Silo masih menggunakan perhitungan secara manual menggunakan
microsoft excel untuk mencatat setiap stok obat baru.Maka dari itu saya akan memecahkan masalah tersebut
dengan otomatis, jadi nantinya akan diketahui stok obat yang sering laku, laku, cukup laku dan tidak laku.

Kata kunci : Euclidean distance space, K-Means
1. Pendahuluan
Puskesmas Silo memiliki bermacammacam obat seperti, paracetamol, amoxilin, dan
lain-lain. Setelah melakukan pengamatan dalam
jangka waktu tertentu, di dapatkan Puskesmas
Silo memiliki kelemahan didalam menajemen
puskesmas, dari permasalahan tersebut disebuah
Puskesmas Silo tidak bisa menyimpulkan obat
yang sering laku, laku, cukup laku dan tidak
laku. Dalam melakukan penyediaan stok obat,
Puskesmas Silo menggunakan catatan dalam
bentuk buku. Untuk mendapatkan hasil stok
obat yang lebih baik maka dibuat aplikasi yang
dapat digunakan untuk melakukan stok obat
dalam melakukan pencariannya. Puskusmas Silo
melakukan rekapitulasi data transaksi obat
secara periodik, yaitu data transaksi harian,
mingguan, bulanan ataupun tahunan. Dari data
tersebut bisa dibuat alternatif dengan cara
menggelompokkan, antara obat yang laku,
cukup laku dan tidak laku. Metode clustering
adalah metode yang tepat untuk pengumpulan
data, sehingga menghasilkan informasi yang
penting.
Kemudian
algoritma
k-means
merupakan salah satu metode clustering non
hirarki yang berusaha mempartisi data yang ada
1

kedalam bentuk satu atau lebih cluster. Metode
ini mempartisi data kedalam cluster sehingga
data yang memiliki karakteristik yang sama
dikelompokkan kedalam satu cluster yang sama
dan data yang mempunyai karateristik yang
berbeda di kelompokan kedalam cluster yang
lain. Selama ini stok obat di Puskesmas Silo
masih menggunakan perhitungan secara manual
menggunakan microsoft excel untuk mencatat
setiap stok obat baru.Maka dari itu saya akan
memecahkan masalah tersebut dengan otomatis,
jadi nantinya akan diketahui stok obat yang
sering laku, laku, cukup laku dan tidak laku.
2. Metodologi Penelitian
2.1 Data Mining
Data Mining adalah serangkaian proses
untuk menggali nilai tambah dari suatu
kumpulan data berupa pengetahuan yang selama
ini tidak diketahui secara manual Dengan
semakin pesat perkembangan teknologi,
semakin berkembang pula pola pikir seseorang
dalam mengumpulkan dan mengolah data.
Pengunaan sistem komputerisasi semakin
banyak digemari dalam berbagai bindang baik
itu dalam transaksi-transaksi, jasa, bisnis,

maupun kalangan pemerintah dan sosial,
dengan menggunakan sistem komputerisasi
maka telah banyak menghasilkan data yang
berukuran sangat besar. Data-data yang
terkumpul ini merupakan suatu bahan yang
dapat digunakan sebagai informasi dalam dunia
jasa maupun bisnis.
Didalam ilmu komputerisasi telah banyak
apilkasi-aplikasi seperti basis data yang telah
banyak diterakpan diberbagai bidang antara lain
bidang
ilmu
pengetahuan,
administrasi
pemerintah, manajemen dan bidang-bidang
lainnya. sehigga data yang dihasilkan sangatlah
banyak dan besar. Untuk itu maka dilakukan
teknik-teknik untuk melakaukan pengolahan
data sehingga dari data-data yang diperoleh data
dijadikan suatu informasi yang penting yang
dapat digunakan untuk perkembangan dalam
masing-masing bidang bisnis maupun jasa.
2.2 Clustering
Clustering
adalah
proses
mengelompokkan objek berdasarkan informasi
yang diperoleh dari data yang menjelaskan
hubungan antar objek dengan prinsip untuk
memaksimalkan kesamaan antar anggota satu
kelas dan meminimumkan kesamaan antar
kelas/cluster. Tujuannya menemukan cluster
yang berkualitas dalam waktu yang layak.
Clustering dalam data mining berguna untuk
menemukan pola distribusi di dalam sebuah
data set yang berguna untuk proses analisis
data. Kesamaan objek biasanya diperoleh dari
kedekatan nilai-nilai atribut yang menjelaskan
objek-objek data, sedangkan objek-objek data
biasanya direpresentasikan sebagai sebuah titik
dalam
ruang
multidimensi.
Dengan
menggunakan clustering, dapat diidentifikasi
daerah yang padat, pola-pola distribusi secara
keseluruhan dan keterkaitan yang menarik
antara atribut-atribut data. Dalam data mining
usaha
difokuskan
pada
metode-metode
penemuan untuk cluster pada basis data
berukuran besar secara efektif dan efisien.
Banyaknya pendekatan clustering menyulitkan
dalam menentukan ukuran kualitas yang
universal. Namun, beberapa hal yang perlu
diperhatikan adalah input parameter yang tidak
menyulitkan user, cluster hasil yang dapat
dianalisis,
dan
skalabilitas
terhadap
penambahan ukuran dimensi dan record dataset.
2.3 K-Means Clustering
Metode
K-Means
adalah
metode
pengelompokan data dengan mengambil
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parameter sejumlah k cluster, dan mempartisi
data kedalam cluster tersebut, dengan
berpatokan pada kemiripan antar data dalam
satu cluster dan ketidakmiripan di antar cluster
yang berbeda, pusat dari cluster adalah rata-rata
dari nilai anggota cluster yang disebut centroid
atau center of gravity (Kamber, 2007,4). Selain
itu K-Means melakukan pengelompokan dengan
meminimalkan jumlah kuadrat dari jarak
(disance) antara data dengan centroid cluster
yang cocok. (Teknomo, 2006,25).
Algoritma k-Means adalah algoritma
partitional (non hierarchical) clustering yang
mempartisi atau membagi sekumpulan data ke
dalam sejumlah cluster. Setiap cluster
mempunyai titik pusat centroid. Centroid
adalah rata-rata (mean) dari setiap titik angota
cluster.
2.4 Euclidean Distance
Euclidean Distance adalah metrika yang
paling sering digunakan untuk menghitung
kesamaan 2 vektor. Euclidean distance
menghitung akar dari kuadrat perbedaan 2
vektor (root of square differences between 2
vectors). digunakan untuk menghitung jarak
antara data dan centroid. Adapun persamaan
yang
dapat
digunakan
salah
satunya
yaitu Euclidean Distance Space.Euclidean
distance
space sering
digunakan
dalam
perhitungan jarak, hal ini dikarenakan hasil
yang diperoleh merupakan jarak terpendek
antara dua titik yang diperhitungkan.
3. Hasil dan Pembahasan
Algoritma k-means dipilih karena
metode
ini
sederhana,
mudah
diimplementasikan, memiliki perhitungan untuk
mengklaster data yang besar, mampu
menangani data banyak, dan kompleksitas
waktunya linier 0 (nKT) dengan jumlah
dokumen, K adalah jumlah kluster dan T adalah
jumlah iterasi. Untuk pengertiannya Algoritma
k-means adalah metode pengklasteran secara
data yang akan dipilih kedalam kelompok yang
berbeda. Selama ini stok obat di Puskesmas Silo
masih menggunakan perhitungan secara manual
menggunakan microsoft excel untuk mencatat
setiap stok obat baru.Maka dari itu saya akan
memecahkan masalah tersebut dengan otomatis,
jadi nantinya akan diketahui stok obat yang
sering laku, laku, cukup laku dan tidak laku.

Selanjutnya kita mencoba mengelompokkan
data tersebut di atas menjadi 3 kelompok. Dengan
menggunakan algoritma K-Means, berikut langkah langkah penyelesaiannya: Menentukan jumlah
cluster, dimana jumlah cluster = 3 Mentukan pusat
cluster secara acak. Disini kita tentukan kita
tentukan c1, c2 dan c3 Menghitung jarak setiap data
yang ada terhadap setiap pusat cluster. Berikut
perhitungannya dengan menggunakan persamaan
Euclidean Distance Space :
Langkah pertama menentukan Centroid
dengan nilai random ataupun nilai value dari data
tersebut.
Nilai Centroid secara Random :
C1=(85, 75, 32, 35, 98, 37)
C2=(47, 63, 42, 3, 21, 22)
C3=(18, 28, 73, 86, 100, 58)
langkah ke dua
Perhitungan Menggunakan rumus Euclidean
Distance Space.
1.Paracetmol

4. Implementasi Progam
Proses Perhitungan Pada kasus ini
pengelompokan menggunakan metode KMeans, terdapat beberapa tahapan. Tahapan
dari metode K-Means yaitu set data dan
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menghitung bobot jarak dari tiap data dengan
cluster dengan rumus .
Untuk menghitung bobot jarak pada KMeans menggunakan persamaan berikut:
ED=

Untuk input data stok obat nantinya
akan mingitputkan nama obat, Bulan
pertama, bulan kedua, sampai bulan keenam,
semisal data ada yang belum diisi akan error.

Untuk pengimputan data berhasil
disimpan, menyenyimpan data stok obat
yang baru diinputkan oleh petugas
Puskesmas Silo.
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Uji perhitungan menggunakan 4 Cluster,
Dari percobaan cluster, Centroid C1,C2,C3,C4
dengan menggunakan nilai:
Centroid 1=(215,202,275,185,276,223).
Centroid 2=(169,159,214,144,219,177).
Centroid 3=(124,115,154,104,162,132).
Centroid 4=(78,72,93,63,105,86).
Setelah titik centroid sudah ditentukan,
maka data stock obat di Puskesmas Silo akan
diproses dengan menggunakan metode KMeans dengan menggunakan program Visual
Basic.NET
5. Kesimpulan
Dalam penelitian tugas akhir diperoleh
sebuah kesimpulan diantaranya. Hasil dari yang
telah dilakukan mendapatkan parameter dari
yang terkecil sampai yang terbesar. Dari 21
Data digunakan 4 Cluster, Data yang paling
kecil berjumlah 1 dan yang paling besar
berjumlah 8. Bahwa obat yang dikatagorikan
yang sering laku berjumlah 8 obat, katagori laku
berjumlah 4 obat, katagori cukup laku
berjumlah 8 obat, dan katagori tidak laku
berjumlah 1 yaitu obat Laxing dengan
pengujian data 21 obat mulai bulan pertama
sampai bulan keenam.
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