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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UMM Medical center(UMC) merupakan pusat pelayanan kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Ada tiga jenis 

pelayanan kesehatan yang disediakan, salah satu diantaranya adalah unit apotek yang 

berfungsi sebagai penyedia dan menjual obat-obatan. Namun, pada unit ini seringkali 

mengalami masalah dalam hal ketersediaan obat-obatan. Salah satu permasalahan 

tersebut adalah pemesanan obat. Besar kecilnya  pemesan obat akan mempengaruhi 

persediaan obat di gudang. Mengadakan persediaan dengan jumlah besar-besaran 

akan mengalami konsukuensi yang besar pula. Salah satu konsukuensinya adalah 

terjadinya penumpukan obat di gudang. Sebaliknya,  mengadakan persediaan dengan 

jumlah kecil dapat terjadi kekurangan obat di gudang. Oleh karena itu untuk 

mengurangi konsukuensi yang terjadi, unit apotek harus dapat menentukan dan 

memprediksikan jumlah persediaan yang optimum bagi kelancaran kegiatan. 

Peramalan penjualan obat dimasa yang akan datang dapat membantu 

mengatasi masalah persediaan barang, sehingga stok tidak berlebih atau mengalami 

kekurangan. Untuk data yang digunakan dalam peramalan adalah data-data penjualan 

obat periode sebelumnya yang kemudian akan diolah menggunakan metode single 

exponential smoothing. 

Pada penelitian ini, akan dibangun sebuah  aplikasi peramalan penjualan obat 

menggunakan metode single exponential smoothing, dengan harapan mampu 

meramalkan jumlah penjualan obat dimasa yang akan datang sehingga dapat 

mengetahui jumlah obat yang terjual dan dapat mempersiapkan jumlah obat yang 

dibutuhkan dimasa yang akan datang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dapat disimpulkan dari pembuatan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Bagaimana membangun sebuah perangkat lunak yang mampu meramalkan 

penjualan obat di masa yang akan datang? 

2. Bagaimana menerapkan metode Single Exponential Smoothing dalam 

mengelola data-data penjualan periode sebelumnya guna meramalkan 

penjualan di periode yang akan datang? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam tugas akhir ini, pembahasan masalah dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Data aktual yang gunakan untuk melakukan proses peramalan penjualan 

obat untuk bulan desember tahun 2011 adalah data penjualan obat mulai 

bulan januari sampai november tahun 2011. 

2. Aplikasi ini berbasis web yang dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman php dan database MySQL. 

3. Metode yang digunakan untuk peramalan adalah Single Exponential 

Smoothing. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

membangun sebuah perangkat lunak yang mampu meramalkan penjualan obat pada 

periode yang akan datang menggunakan metode Single Exponential Smoothing . 

 

1.5 Metodologi  

1. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa 

buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di ambil. 

Khususnya  kajian mengenai metode Single Exponential Smoothing, cara kerja 

Single Exponential Smoothing dalam mengolah data-data penjualan pada 
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periode sebelumnya untuk meramalkan penjualan pada periode selanjutnya, 

sistem informasi, manajemen database yang digunakan. 

 

2. Pengumpulan Data  

Dalam tahap ini akan dilakukan penampungan dan analisis terhadap 

data-data penjualan obat pada periode sebelumnya untuk meramalkan 

penjualan obat pada periode selanjutnya . 

 

3. Perancangan Sistem 

Tahap ini merupakan tahap analisis dan desain sistem peramalan 

penjualan yang    mengacu pada data yang telah diperoleh dan dianalisa pada 

tahapan yang sebelumnya. 

 

4. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan proses pembuatan interface sistem 

peramalan penjualan obat menggunakan metode Single Exponential 

Smoothing. 

 

5. Pengujian dan analisa 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah di buat sesuai, 

serta untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem dalam memenuhi 

spesifikasi yang direncanakan. Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap 

hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian dievaluasi dan diperbaiki 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Serta dilakukan pengkajian dan 

analisis keluaran yang berasal dari perangkat lunak yang telah dibuat 

sebelumnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB  I  :  PENDAHULUAN   

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan,  manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II  : LANDASAN  TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 

BAB  III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

 

 BAB  IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian 

serta pengujian sistem peramalan penjualan obat menggunakan 

metode Single Exponential Smoothing.  

 

 BAB  V  : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji 

coba sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan 

rumusan masalah dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya 

akan dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem 

serta bahan masukan dari penulis bagi rencana pengembangan 

proyek akhir untuk masa yang akan datang. 
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