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ABSTRAC
This research is motivated by advances in information technology in the field of health, especially in hospitals.
With the increasing number of hospitals affecting competition and the changing of health financing system
into prospective payment system in Indonesia using Ina-CBGs system managed by BPJS, the impact on the
change of hospital business management. Hospital management is required to respond quickly in modifying
tariff / medical costs associated with the pattern of disease, in order to avoid the loss. In addition, the use of
databases in hospitals is also increasingly massive, resulting in explosion of data that has not been explored
further to be information that supports decision making. Under these conditions, this study aims to classify
patient data into a disease pattern and treatment cost group, using Clustering method from Data Mining.
The data is sourced from the patient’s database of cleaning process and the change of attributes before being
processed using Clustering method. Variables used include medical record number, gender, age, clinic,
diagnosis and tariff. From the results of data processing using Clustering method, can be seen groups that
there are similarities and interrelationships between variables. So it can be concluded that one of the methods
in Data Mining Clustering can be used to group very large data into groups that have similarity variables to
be processed further into more specific information.
Keywords: Clustering, Cost/Tariff, Data Mining, Disease Patterns
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kemajuan teknologi informasi di bidang kesehatan, khususnya di rumah
sakit. Dengan bertambahnya jumlah rumah sakit yang berdampak terhadap persaingan serta berubahnya
sistem pembiayaan kesehatan menjadi prospective payment system di Indonesia menggunakan sistem Ina-CBGs
yang dikelola oleh BPJS, berimbas terhadap perubahan pengelolaan bisnis rumah sakit. Manajemen rumah
sakit dituntut untuk cepat tanggap dalam memodifikasi tarif/biaya berobat dikaitkan dengan pola penyakit,
agar terhindar dari kerugian. Selain itu, penggunaan database di rumah sakit juga semakin masif, sehingga
terjadi ledakan data yang belum digali lebih lanjut untuk menjadi informasi yang menunjang pengambilan
keputusan. Dengan kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan data pasien menjadi
suatu pola penyakit dan kelompok biaya berobat, dengan menggunakan metoda Clustering dari Data Mining.
Data bersumber dari database pasien yang dilakukan proses pembersihan serta perubahan attributnya
sebelum diolah menggunakan metoda Clustering. Variabel yang digunakan antara lain nomor rekam medis,
jenis kelamin, usia, klinik, diagnose dan tarif. Dari hasil pengolahan data menggunakan metoda Clustering,
dapat terlihat kelompok-kelompok yang ada kemiripan maupun keterkaitan antar variabel. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa salah satu metoda dalam Data Mining yaitu Clustering dapat digunakan untuk
mengelompokkan data yang sangat besar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kemiripan variabelnya
untuk dapat diolah lebih lanjut menjadi informasi yang lebih spesifik.
Kata kunci: Biaya/Tarif, Clustering, Data Mining,, Pola Penyakit,
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PENDAHULUAN

Hasil pengelompokkan ini dapat digunakan
lebih lanjut untuk berbagai kepentingan antara
lain pembuatan clinical pathway, analisa biaya
per penyakit dan utilization review per bagian/
departemen, serta pada akhirnya diharapkan
dapat menunjang dalam pengambilan keputusan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah rumah sakit
belum memiliki standar pelayanan medik maupun
Clinical Pathway untuk kasus-kasus yang dibayarkan
oleh BPJS Kesehatan, sehingga banyak sekali keluhan
dari pihak rumah sakit bahwa biaya yang ditanggung
oleh BPJS Kesehatan lebih kecil dengan besaran
biaya versi rumah sakit. Hal ini mengakibatkan
kerugian bagi pihak rumah sakit, karena klaim yang
dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan lebih rendah
dari riil biaya yang ditagihkan.
Dengan bertambahnya jumlah rumah sakit yang
berdampak terhadap persaingan serta berubahnya
sistem pembiayaan kesehatan menggunakan sistem
Ina-CBGs, berimbas terhadap perubahan pengelolaan
bisnis rumah sakit. Manajemen rumah sakit dituntut
untuk cepat tanggap dalam memodifikasi tarif/
biaya berobat dikaitkan dengan pola penyakit, agar
terhindar dari kerugian. Selain itu, penggunaan
database di rumah sakit juga semakin masif,
sehingga terjadi ledakan data yang belum digali lebih
lanjut untuk menjadi informasi yang menunjang
pengambilan keputusan.
Untuk itu penulis tertarik untuk menggali informasi
dari kumpulan data pasien yang ada dalam rekam
medis pasien dalam periode tertentu, dengan
metode Clustering dalam data mining untuk
membantu menemukan suatu pola penyakit agar
dapat dikelompokkan atau dikategorikan menjadi
suatu pedoman untuk membuat Clinical Pathway
di Rumah Sakit X.

2.

Pengumpulan Data dan Persiapan
Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data
yang bersumber dari Bagian Rekam Medis
dan Unit Sistem Informasi (Sisfo) berupa data
transaksi kunjungan pasien periode Januari
sampai dengan April sebanyak 75.000 record.
Data tersebut dibersihkan dan kemudian diproses
attributnya agar sesuai dengan kebutuhan. Dari
hasil proses tersebut data yang dapat diolah
sejumlah 55.000 record. Variabel inputan yang
digunakan dalam pengelompokkan penyakit
pasien tersebut adalah nomor rekam medis,
jenis kelamin, usia, kode penyakit (ICD-X),
lama rawat, klinik/ruang rawat dan kelompok
besaran biaya pengobatan. Kemudian variabel
tersebut akan diolah untuk menghasilkan output
kelompok penyakit berdasarkan hitungan dari
metode clustering.

3.

Membangun Model dan Dievaluasi.
Model yang dipilih adalah dengan menggunakan
Metoda Clustering. Secara umum proses
pengelompokan dengan Metoda Clustering
menggunakan tahapan sebagai berikut :

METODE
Penelitian ini dilakukan di Bagian Rekam Medis
dan Unit Sistem Informasi (SISFO) Rumah Sakit X.
Penelitian dimulai pada bulan Januari sampai dengan
April dengan Obyek Penelitian data yang bersumber
dari rekam medis pasien sebanyak 75.000 record,
yang dilakukan proses klasifikasi dan cleaning data
sehingga diperoleh 55.000 record untuk diolah.
Pendekatan penelitian yang penulis lakukan kiranya
dapat tergambarkan dengan tahapan metodologi
sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi Masalah
Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan
pola penyakit dan biaya (tarif) dengan
menggunakan data mentah yang bersumber
dari database register kunjungan pasien di
RS X. Manfaat dari pengelompokkan ini
(clustering) untuk menemukan keterkaitan
maupun relasi dari data penyakit tersebut.

Gambar 1.
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Tahapan Penelitian
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Model yang digunakan ini kemudian diuji
menggunakan data yang telah dibersihkan,
proses ini dilakukan berulang-ulang hingga
diperoleh suatu hasil. Hasil ini kemudian
dievaluasi berdasarkan kasus yang diterapkan.
4.

Pada Gambar 2 dari hasil analisa, mulai iterasi ke
6 sudah terlihat kedekatan atau kemiripan, hal ini
dibuktikan dengan nilai error sama dengan 0.

Menghasilkan Informasi
Dalam tahap akhir ini, setelah seluruh tahapan
dikerjakan diharapkan akan muncul kelompokkelompok (cluster) yang terlihat kemiripannya.
Hal ini sesuai dengan fungsi metoda Clustering
yaitu mengelompokkan data yang memiliki
kesesuaian atau keterkaitan dari suatu data
set dalam jumlah besar. Pengelompokkan
ini bukanlah menjadi tujuan akhir, tetapi
sebagai langkah awal untuk menemukan pola
kemiripan dari sekumpulan data mentah yang
berjumlah besar. Untuk selanjutnya cluster
baru ini diolah lebih lanjut dengan metoda lain
sesuai dengan informasi atau pengetahuan yang
dibutuhkan khususnya agar dapat menunjang
dalam pengambilan keputusan oleh pihak
manajeman rumah sakit. Terutama untuk dapat
mencari kelompok pola penyakit yang pada
tahap selanjutnya dapat digunakan dalam
pembuatan clinical pathway hingga analisa
biaya per penyakit. Hasil akhir dari penelitian
ini adalah penerapan metoda Clustering untuk
menghasilkan informasi baru berupa kelompok
yang ada kesesuaiannya antara variabel diagnose
(penyakit pasien) dengan kelompok tarif.

HASIL
Pada akhir Iterasi yaitu yang ke 9, cluster
yang terbentuk berisi 356 buah records dan
pengelompokkan yang berkaitan dengan variabel
tarif sudah jelas. Hal ini terlihat pada kelompok tarif
B dan C yang memiliki nilai yang berdekatan.

Gambar 3.

Analisa Dalam Grafik

Dalam Gambar 3 secara visual dapat dilihat bahwa
kemiripan pada variabel tarif sudah semakin
signifikan, kelompok-kelompok yang terbentuk
terutama pada iterasi ke 9.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa metoda
clustering dapat digunakan dalam mengelola data di
RS X untuk mencari kelompok baru suatu variabel.
Pengelompokkan ini belum dapat menjawab
atau menghasilkan informasi yang dibutuhkan,
tetapi sangat membantu untuk memudahkan
pengelompokkan dari suatu kumpulan database
yang besar. Berdasarkan perhitungan di atas dengan
menggunakan metoda clustering, pada cluster ke
9 besaran kelompok tarif B dan C sangat dekat,
kasusnya dominan pada pasien yang rawat inap
dan berjenis kelamin perempuan. Bila dikaitkan
dengan diagnosa (pola penyakit) yang masuk dalam
cluster ini adalah penyakit kronis seperti Hipertensi,
komplikasi akibat Diabetes serta penyakit-penyakit
yang berhubungan dengan gangguan fungsi jantung.
Agar dapat ditemukan informasi yang lebih detail
dan spesifik, pengelompokkan awal ini dapat
dikembangkan lagi supaya dapat digunakan dalam
pembuatan clinical pathway hingga analisa biaya
per penyakit yang lebih komprehensif. Sehingga
dapat menunjang dalam pengambilan keputusan bagi
manajemen rumah sakit.

PEMBAHASAN

Gambar 2.
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Analisa

Proses bisnis Rumah Sakit X merupakan pengkajian
sekumpulan aktifitas pelayanan kesehatan yang
dimulai dari proses pemetaan dalam pelayanan medis
terhadap pasien dimulai dari penerimaan pasien
(permintaan/perjanjian bertemu dokter, registrasi,
jadwal pelayanan medis Rumah Sakit X), proses
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pendaftaran /registrasi pasien, proses pelayanan
Rekam Medis, Proses Pelayanan medis rawat
jalan, proses pelayanan 24 jam (IGD, Rawat Inap,
Laboratoirum), dan proses pelayanan Kamar Operasi,
serta proses pelayanan penunjang medis lainnya yang
saling terkait untuk menghasilkan output pelayanan
yang berkualitas sehingga dapat mencapai visi RS X.
RS X memiliki Sistem Informasi Rumah Sakit
(Hospital Information System–HIS) dalam
mendukung proses layanan medis yang mampu
untuk mendata pasien dan memberikan informasi
pelayanan medis, ruang perawatan pasien atau
informasi kapasitas tempat tidur yang tersedia.
Dalam proses pelayanan medis di klinik maupun
ruang perawatan RS X masih dilakukan secara
manual, demikian pula dengan proses layanan
penunjang medis. Namun demikian proses layanan
penunjang medis sudah mempunyai Sistem Informasi
yang belum terintegrasi dengan HIS.
Dilihat pada gambar di bawah merupakan diagram
alur dari metode clustering yang digunakan dalam
pengelompokkan penyakit di RS X, pada umumnya
kinerja metode k-means secara berurutan adalah
sebagai berikut :
Menentukan banyaknya cluster (k)
Menentukan centroid
Apakah nilai centroidnya berubah?
Jika ya, hitung jarak data dari centroid
Jika tidak, selesai
Mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat

Gambar 5.

Data Set Register Pasien dan
Variabelnya

Dalam Gambar 5. di atas, merupakan database
pasien yang telah melewati proses pembersihan data,
formating variabel dan atribut, sehingga data mentah
tersebut siap untuk diolah menggunakan metode
Clustering. Proses pembersihan data ini cukup
memakan waktu dikarenakan jumlah data yang
cukup banyak. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan
konsistensi variabel beserta isinya agar tidak terjadi
error maupun kegagalan pada saat aplikasi tersebut
dijalankan.

Gambar 6.

Penggunaan Metoda Clustering

Dari Gambar 6. dapat terlihat data set yang akan
diolah telah siap dan terhubung dengan baik,
selanjutnya dapat dimulai dengan iterasi ke 1
sampai iterasi ke 9 menggunakan metode Clustering
K-mean.
Sebelumnya penulis telah mencoba dengan beberapa
iterasi yang berbeda, hasilnya dengan menggunakan
9 kali iterasi diperoleh kelompok (cluster) yang
memiliki kedekatan/kemiripan lebih baik antar
variabel tarif (kelompok biaya) dengan diagnosa /
penyakit yang dikodifikasi menggunakan ICD-X
(International Classification Disease versi X).

Gambar 4.

Alur Metode Clustering
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Gambar 7.

Cluster ke 1

Pada Iterasi ke 1, cluster yang terbentuk berisi 606
records dan pengelompokkannya masih kasar. Proses
perulangan iterasi dilakukan secara terus menerus
sampai dengan iterasi ke 9, sehingga diperoleh hasil
yang lebih signifikan kedekatannya antar variabel
tersebut.

SIMPULAN
Metoda Clustering dapat digunakan dalam mengelola
kumpulan data di RS X untuk menemukan kelompok
yang memiliki kedekatan/kemiripan terhadap
variabel pola penyakit dan menganalisa besaran
biaya pengobatan. Informasi ini selanjutnya dapat
digunakan dan dikembangkan lebih spesifik dalam
menunjang pengambilan keputusan bagi manajemen
rumah sakit
RS X telah memiliki database registrasi pasien yang
menjadi sumber data mentah yang sangat berharga
bagi data mining. Saat ini pengolahan data pasien
tersebut masih dilakukan secara sederhana dan masih
manual.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, diharapkan ada
pelatihan bagi Staf Rekam Medis maupun Unit Sistem
Informasi tentang penggunaan data mining dalam
pengelolaan data di RS X, sehingga kedepannya
pengelolaan data pasien untuk pengelompokkan
penyakit maupun untuk kepentingan manajemen
lainnya dapat lebih baik lagi.
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