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BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram tanpa 

memandang masa getasi. Berat lahir rendah adalah berat bayi yang 
ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. World Health Organization (WHO) 

sejak tahun 1961 menyatakan bahwa semua bayi baru lahir yang berat 

badannya kurang atau sama dengan 2500 gram disebut low birth weight 

infant (berat bayi lahir rendah). Menurut WHO. Secara statistik, angka 

kesakitan dan kematian pada neonatus di negara berkembang adalah 

tinggi,dengan penyebab utama adalah berkaitan dengan BBLR. Untuk 
memudahkan tenaga medis dalam menentukan resiko BBLR. Dari 

pengujian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka algoritme k-means 

clustering mempunyai  ketepatan dalam mengelompokan bayi BBLR 
berdasarkan jarak kedekatan antar variabel dan mempunyai kemiripan 

dengan data uji, maka bisa disimpulkan  bahwa algoritme k-means 
clustering mampu atau baik dalam melakukan pengelompokan bayi BBLR 

dan dapat digunakan untuk membantu tenaga medis dalam melihat dan 

memberikan tindakan selanjutnya terhadap kelompok bayi yang terindikasi 
BBLR. 
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I. PENDAHULUAN 

Berat badan merupakan salah satu faktor indikator 

kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL). Rerata berat badan 

normal (usia getasi 37 s.d 41 minggu) adalah 3200 gram. 

Secara umum, bayi berat lahir rendah lebih besar resikonya 

untuk mengalami masalah atau komplikasi pada saat lahir 

[2]. 

BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 

gram tanpa memandang masa getasi. Berat lahir rendah 

adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. 

World Health Organization (WHO) sejak tahun 1961 

menyatakan bahwa semua bayi baru lahir yang berat 

badannya kurang atau sama dengan 2500 gram disebut low 

birth weight infant (bayi berat lahir rendah). Menurut WHO 

BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 

gram. Angka kematian bayi menjadi indikator utama dalam 

menentukan derajat kesehatan anak, karena merupakan 

cerminan dari ststus kesehatan anak pada saat ini. Secara 

statistik, angka kesakitan dan kematian pada neonatus di 

negara berkembang adalah tinggi,dengan penyebab utama 

adalah berkaitan dengan BBLR [7]. 

BBLR termasuk faktor utama dalam peningkatan 

mortalitas, morbidilitas, dan disabilitas neonatus bayi, dan 

anak serta memberikan dampak jangka panjang terhadap 

kehidupannya di masa depan. Kelahiran BBLR terus 

meningkat pertahunnya di Negara maju seperti Amerika 

Serikat, sedangkan di Indonesia kelahiran BBLR justru 

diikuti dengan kematian bayi [7]. 

Menurut data United Nation Children’s Fund (UNICEF, 

2009), angka kelahiran BBLR di dunia mencapai 14%. 

Negara-negara berkembang menduduki angka kelahiran 

BBLR hingga 15%, sedangkan negara industri maju angka 

kelahiran BBLR 7%. Berdasarkan hasil penelitian 

Demographic and Health Survey (DHS) 2002-2003 dan 

dianalisa kembali oleh UNICEF HQ (Headquarter) Juni 

2004, pravalensi kelahiran BBLR di Indonesia mencapai 

9%.[2]  

Pravelensi BBLR menurut WHO (2010) diperkirakan 

15% dari seluruh kelahiran di dunia dengan batasan 3,3%-

3,8% dan lebih sering terjadi di Negara berkembang atau 

ekonomi rendah. Secara statistik menunjukan 90% kejadian 

BBLR didapatkan di Negara berkembang dengan angka 

kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding pada bayi 

dengan berat badan lahir lebih dari 2500 gram. Hal ini dapat 

terjadi dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

ibu mempunyai penyakit yang langsung berhubungan 

dengan kehamilan, dan usia Ibu [2]. 

Angka kejadian di indonesia sangat bervariasi antara 

satu daerah dengan daerah lain, yaitu berkisan antara 9%-

30%, hasil studi di 7 daerah diperoleh angka BBLR dapat 

diketahui berdasarkan estimasi dari Survey Demografi dan 

Kesehtan Indonesia (SDKI). Secara nasional berdasarkan 

analisa lanjut SDKI, angka BBLR sekitar 7,5%. Angka ini 

lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan pada sasaran 

program perbaikan gizi menuju Indonesia sehat yakni 

maksimal 7%. Menurut Rati dalam alya, 2014. Sedangkan 

pengukuran antropometri berperan cukup banyak 

berdasarkan ciri ciri bayi BBLR, karena antropometri 

adalah pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi 

rancangan yang menyangkut geometri fisik, massa, 

kekuatan dan karakteristik tubuh manusia yang berupa 

bentuk dan ukuran. Manusia pada dasarnya akan memiliki 

bentuk, ukuran tinggi  dan berat yang berbeda satu dengan 

yang lainnya, untuk itu penelitian ini dilakukan untuk 

mengelompokan bayi BBLR berdasarkan antropometri 

menggunakan algoritme k-means [2].  

       K-Means Clustering adalah suatu metode 

penganalisaan data atau metode Data Mining yang 

melakukan proses pemodelan tanpa supervisi (unsupervised) 

dan merupakan salah satu metode yang melakukan 

pengelompokan data dengan sistem partisi [6]. 

Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali 

nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan 

yang selama ini tidak diketahui secara manual [3]. 

Pengelompokan K-Means merupakan metode analisis 

kelompok yang mengarah pada pemartisian N objek 

pengamatan ke dalam K kelompok (Cluster) dimana setiap 

objek pengamatan dimiliki oleh sebuah kelompok dengan 

mean (rata-rata) terdekat [4]. 

Anthropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia 

dan “metron” yang berarti ukuran. Secara definitif 

anthropometri dinyatakan sebagai suatu studi yang 

menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi 
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rancangan yang menyangkut geometri fisik, massa, kekuatan 

dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk dan 

ukuran. Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk, 

ukuran tinggi  dan berat yang berbeda satu dengan yang 

lainnya [7]. 

II. METODE 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu 

data Antropometeri kelahiran bayi dari RSIA Bunda Arif 

Purwokerto. Berikut ini adalah alur penelitian menggunakan 

metode clustering algoritma k-means.  

  
 

Gambar 1. Konsep Penelitian  

Dari gambar diatas maka alur penelitian yang digunakan 

sebagai berikut:  

1. Identifikasi Masalah  

Proses identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui 

permasalahan serta metode yang sesuai sehingga dapat 

ditentuka poin-poin untuk mengelompokan bayi yang 

masuk ke dalam kategori BBLR. 

2. Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini menggunakan data Antropometri 

kelahiran bayi dari RSIA Bunda Arif Purwokerto.  

3. Preprocessing Data  

Pada tahap ini dilakukan suatu proses transformasi data 

yaitu merubah data nominal menjadi data numerik.  

4. Penggunaan Metode Clustering   

Pada penggunaan metode clustering menggunakan 

algoritma kmeans untuk mendapatkan hasil 

pengelompokan bayi BBLR berdasarkan data 

Antropometri.  

5. Evaluasi 

Dalam tahap ini semua dievaluasi dari tahap awal 

sampai mendapatkan hasil pengelompokan yang diolah 

menggunakan algoritma k-means clustering.   

 

6. Penarikan Kesimpulan  

Tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil yang 

diperoleh dari penelitian berdasarkan algoritma K-Means 

yang memberikan hasil pengelompokan penggunaan media 

sosial instagram dan nilai siswa. 

III. PEMBAHASAN 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 1210 bayi dari tahun 2016. Tabel 1 menunjukkan 

data bayi yang dijadikan sampel data. Tabel 1. Dataset Hasil 

Penyesuaian  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Sampel Data RSIA bunda arif purwokerto) 

 

1. Persiapan Data 

        Pada tahapan persiapan data yaitu dengan 

mengkonversi data BBLR dari bentuk CSV (Comma-

Separated Values) atau Microsoft Excel menjadi file dengan 

extensi arff agar dapat dengan mudah dibuka oleh software 

weka, sampel data BBLR dalam bentuk CSV dan konversi 

data ke dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

3490,48,33,32,11 

3580,48,36,31,10 

3320,48,33,32,11 

3390,47,33,32,10 

3590,47,34,32,11 

3420,48,33,32,11 

3410,49,35,32,11 

3460,50,33,32,11 

  3870,50,35,33,10 

  Dst....... 

 

 

Gambar 2. Persiapan data 

2.  

No Berat 

badan 

Panjang 

badan 

LK LD LILA 

1 3490 48 33 32 11 

2 3580 48 36 31 10 

3 3320 48 33 32 11 

4 3390 47 33 32 10 

5 3590 47 34 32 11 

6 3420 48 33 32 11 

7 3410 49 35 32 11 

8 3460 50 33 32 11 

 ............

..... 

..............

....... 

........ ........ ......... 

 ............

..... 

..............

....... 

........ ......... .......... 

1208 3090 46 33 34 11 

1209 2850 45 33 31 9 

1210 3230 47 32 31 10 
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3. Penanganan missing values 

        Pada tahapan preprocessing data, tahapan 

selanjutnya yang perlu dilakukan setelah data siap 

adalah melakukan processing data untuk mengangani 

data yang mengalami missing values. Pada data BBLR 

data yang mengalami missing values yaitu pada kolom 

atribut ke 640 yaitu atribut berat badan dan kolom 

atribut ke 985 yaitu pada atribut LK (Lingkar Kepala). 

Di bawah ini tabel 2 data missing values. 

     

Tabel 2. Missing values 
 

    

 
 

 

 

 

(Sumber : data bblr yang sudah diolah) 

 

Dibawah ini akan dijelaskan perhitungan menggunakan 

metode rata-rata untuk melakukan penanganan missing 

values. Hasil perhitungan nilai substitusi pada record 

missing values sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pada rumus ini mengenai hasil perhitungan untuk mencari 

nilai mean pada atribut panjang badan dan LK maka data 

yang mengalami missing values pada atribut panjang badan 

dan LK diisi dengan nilai rata-rata dari keseluruhan atribut 

tersebut. Berdasarkan nilai rata-rata diperoleh nilai 47 dan 

32. Sehingga atribut panjang badan diisi dengan nilai 47 

sedangkan atribut LK diisi dengan nilai 32. 

Tabel 3. data hasil penanganan missing values 

(sumber : data BBLR yang sudah diolah) 

 

4. Penggunaan metode clustering 

Setelah melalui tahap preprocessing selesai, 

selanjutnya dataset mulai perhitungan dan diolah dengan 

menggunakan apilkasi weka. Penggunaan metode diatas 

hanya untuk melakukan pengelompokan, pengelompokan 

tersebut didapatkan dari perhitungan iterasi yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Data yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 1210 data. Pada tahapan ini penulis 

menggunakan data primer untuk pengolaha data, 

menggunakan data antropometri kelahiran bayi.  

 

         Gambar 4. Hasil Perhitungan data antropometri 

(Sumber: data BBLR yang sudah diolah) 

 

Berikut pengujian perhitungan pengelompokan 

berdasarkan metode k-means menggunakan aplikasi weka. 

Berikut hasil pembacaan grafik weka. 

 
Gambar 5. Grafik weka 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 

dapat diketahui kelompok bayi yang terindikasi BBLR 

pada cluster ke-2 sebanyak 104 bayi dengan 

prosentase sebesar 9%, dan cluster ke dua memiliki 

tingkat potensi BBLR tertingi dibanding cluster yang 

lainnya, karena data kelompok bayi yang berada di 

dalam cluster 2 memiliki ciri fisik paling rendah atau 

di bawah batas normal dibanding semua cluster data 

bayi yang diujikan. Berdasarkan hasil cluster diatas, 

bisa dilihat bahwa pada data cluster ke 2 memiliki 

nilai antropometri bayi paling rendah dibandingkan 

=== Run information === 

Scheme:weka.clusterers.SimpleKMeans -N 5 -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last"  
-I 500 -S 10 

Relation:     data-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1 

Instances:    1210 
Attributes:   5 

              Berat_badan 

              panjang_badan 
              lingkar_kepala 

              lingkar_dada 

              lingkar_lengan_atas 
Test mode:evaluate on training data 

=== Model and evaluation on training set === 

kMeans 
====== 

Number of iterations: 28 

Within cluster sum of squared errors: 19.66543386890737 
Missing values globally replaced with mean/mode 

Cluster centroids: 

                                 Cluster# 

Attribute             Full Data         0         1         2         3         4 

                         (1210)     (249)     (328)     (104)     (323)     (206) 

================================================================================= 
Berat_badan           3126.9091 2967.8715 2939.0854 2408.5577 3346.9969 3635.7767 

panjang_badan           47.2525   46.9036   46.1692   43.8173    48.678   48.8981 

lingkar_kepala          33.1459   31.5803   33.7744   30.7885   33.1486   35.2233 
lingkar_dada            31.0508   30.3795   30.6387   27.7885   31.8901   32.8495 

lingkar_lengan_atas     10.3132    9.9819   10.0183    9.2404   10.7755        11 

 
Time taken to build model (full training data) : 0.1 seconds 

=== Model and evaluation on training set === 

Clustered Instances 
0       249 ( 21%) 

1       328 ( 27%) 

2       104 (  9%) 
3       323 ( 27%) 

4       206 ( 17%)  

Berat 

Badan 

Panjang 

Badan 

LK LD Lila 

3360 ? 34 33 11 

3320 43 ? 27 9 

NO Berat 

Badan 

Panjang 

Badan 

LK LD Lila 

1 3360 47 34 33 11 

2 3320 43 33 27 9 
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cluster lain, untuk itu cluster 2 adalah kelompok bayi 

BBLR, berikut data antropometri dari cluster 2 : 

 

Tabel 4. Sampel data hasil cluster 2 
No Berat 

badan 

Panjang 

badan 

Lingkar 

kepala 

Lingkar 

dada 

LILA Cluster 

624 1120 39 26 21 6 cluster2 

337 1550 39 26 24 8 cluster2 

748 1830 43 29 25 7 cluster2 

361 1890 39 32 26 8 cluster2 

484 1920 44 31 28 9 cluster2 

29 1930 42 31 24 8 cluster2 

83 1940 43 30 25 8 cluster2 

202 1950 40 29 27 9 cluster2 

132 1960 44 33 27 7 cluster2 

670 1980 42 30 25 7 cluster2 

816 2080 46 32 26 8 cluster2 

336 2130 40 30 27 9 cluster2 

48 2140 43 30 26 8 cluster2 

153 2140 43 32 28 9 cluster2 

566 2140 40 30 26 5 cluster2 

1067 2150 43 30 27 9 cluster2 

218 2190 44 32 28 9 cluster2 

444 2190 44 32 29 9 cluster2 

532 2190 47 30 28 08.05 cluster2 

257 2200 44 30 28 9 cluster2 
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 

220 2990 43 31 28 9 cluster2 

514 3000 45 30 27 9 cluster2 

84 3230 45 31 5 31 cluster2 

(Sumber : data BBLR yang sudah di clusterkan) [7]. 

IV. KESIMPULAN & SARAN 

Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan pengelompokan 

dari pengujian algoritma k-means clustering. Dari pengujian 

yang sudah dilakukan oleh penulis, maka algoritme k-means 

clustering mempunyai  ketepatan dalam mengelompokan 

bayi BBLR derdasarkan jarak kedekatan antar variabel dan 

mempunyai kemiripan dengan data uji, seperti hasil yang 

sudah di ketahui, bahwa bayi yang terdiagnosis bblr 

semuanya masuk ke dalam kelompok cluster 2, yaitu ada 107 

data atau 9% dari dataset bblr yang di dalamnya terdapat 

bayi yang terindikasi bblr,sedangkan kelompok yang lain 

merupakan kelompok bayi yang normal dan tidak masuk ke 

dalam kelompok bblr. Maka bisa disimpulkan  bahwa 

algoritme k-means clustering mampu atau baik dalam 

melakukan pengelompokan bayi BBLR dan dapat digunakan 

untuk membantu tenaga medis dalam melihat dan 

memberikan tindakan selanjutnya terhadap kelompok bayi 

yang terindikasi BBLR. 

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis, untuk 

mengelompokan bayi BBLR, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Pengujian yang lebih lanjut dapat dimaksimalkan dengan 

menambahkan sampel data yang mempunyai variable 

atau atribut yang lebih lengkap. 

2. Diharapkan dapat diterapkan ke dalam sebuah sistem. 
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