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ABSTRAK 

 
Puskesmas Selopuro Kabupaten Blitar merupakan sebuah instansi sebagai salah satu sarana 

pelayanan masyarakat yang menyediakan dan memberikan pelayanan obat hal ini sedang 

membutuhkan produk farmasi sebagai penunjang layanan medis untuk memberikan pelayanan terbaik 
seperti manajemen yang harus jeli dalam menganalisa kebutuhan obat yang diperlukan yang dilihat 

dari data jumlah stok obat yang telah dihabiskan pada bulan sebelumnya. Pegawai Farmasi sering 

salah dalam stok obat terkadang kebutuhan obat yang dipesan kurang yang mengakibatkan terhentinya 
pekerjaan dibidang pekerjaan lapangan. Dan apabila ketersediaan barang terlalu banyak 

mengakibatkan kerugian dalam biaya perawatan bahkan barang mengalam penurunan kualitas obat 

dikarenakan terlalu lama tersimpan akan menjadi kadaluarsa.   

Maka dari itu Puskesmas Selopuro membutuhkan suatu aplikasi sebagai alat untuk memecahkan 
permasalahan oleh karena itu perlunya dibuat suatu Sistem Informasi dan Prediksi Stock Obat Di 

Puskesmas Dengan Metode Double Exponential Smoothing. Tujuan utama penelitian ini pembuatan 

sistem peramalan yang dapat memprediksi kebutuhan stok obat secara optimal pada periode selajutnya 
dan untuk mengontrol produksi stok obat untuk meminimalkan dan mengatasi permasalahan tersebut 

perlu adanya suatu sistem terkomputerisasi stok obat. Dan dapat memenuhi kebutuhan obat  pada saat 

pelayanan pada pasien. Metode yang di gunakan ialah metode wawancara, studi literatur, analisis 
sistem, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. 

Setelah melakukan analisis, perancangan dan implementasi maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut (1) telah menghasilkan suatu rancangan Prediksi Kebutuhan  Stock Obat dengan 

menerapakan metode Double Exponential Smoothing untuk mengurangi kelebihan pemesanan , 
rancangan tersebut telah diuji dengan Aplikasi PHP. (2) Telah  menghasilkan rancangan Prediksi 

Kebutuhan  Stock Obat metode Double Exponential Smoothing untuk memaksimalkan pengurangan 

pemesanan , rancangan tersebut telah diuji dengan Aplikasi PHP  
 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Prediksi, Obat, Double Exponential Smoothing 
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I.LATAR BELAKANG 

Puskesmas Selopuro ialah salah satu 

puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. 

Puskesmas merupakan  sebuah unit 

pelayanan kesehatan yang bergerak 

dibidang jasa dalam hal pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Sistem 

pencatatan persediaan kebutuhan obat 

yang digunakan saat ini masih 

mengunakan cara manual baik dalam 

penyediaan maupun pengeluaran obat 

tersebut, tentu saja hal ini kurang efisien 

dan salah satu cakupan pelayanan farmasi 

yaitu melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap persediaan sebagai salah satu 

sarana pelayanan masyarakat yang 

menyediakan dan memberikan pelayanan 

obat yang terbaik bagi masyarakat, 

Puskesmas Selopuro masih menggunakan 

sistem manual dalam menghitung stok 

obat. Pendataan stok dilakukan dengan 

menghitung sisa stok yang ada, kemudian 

membandingkan jumlah antara obat yang 

terjual dengan faktur pembelian. Hal ini 

selalu memberikan data obat yang tidak 

pasti. Kemudian hasil perhitungan 

tersebut disimpan dalam MS Excel. 

Karena pendataan stok dilakukan secara 

manual, sering terjadi kekeliruan dan 

membutuhkan waktu yang lama. Hal ini 

disebabkan karena tidak ada gambaran 

berapa stok obat yang ada (tersisa) untuk 

menghindari terjadinya kekosongan 

stok saat sekarang. Pada polusi 

permasalahan oleh pihak puskesmas  

dengan melakukan pengawasan dengan 

cara pemantauan sisa obat yang ada. 

Tujuan utama dari pengawasan ini adalah 

untuk menjaga agar tidak sampai terjadi 

kesalahan terhadap penghitungan data 

dan menghindari terjadinya kekosongan 

stok obat. 

 Pada penelitian sebelumnya dari 

jurnal mengenai penerapan metode 

Double Exponential Smoothing untuk 

estimasi prediksi  hasil  penjualan. 

Metode Double Exponential Smoothing 

merupakan metode yang digunakan dalam 

memprediksikan stok barang karena 

metode ini memiliki nilai parameter dan 

memiliki pengaruh yang besar terhadap 

hasil sebuah prediksi.  

Dari latar belakang masalah diatas, 

penulis ingin meneliti dan membantu 

dalam mendapatkan informasi dari data 

yang didapat dari farmasi puskesmas 

membutuhkan suatu aplikasi sebagai alat 

pembantu pemecah masalah agar 

mendapatkan laporan dari data yang 

akurat. Kemudian yang ingin 

diimplementasikan penulis mengubah data 

2 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

  
RISQA FAIZATUR ROSIDA | 14.1.03.02.0233 
Fakultas Teknik – Prodi Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
||         || 

 
 
 

manual menjadi data digital. Oleh karena 

itu penulis ingin membuat penelitian 

dengan judul “Sistem Informasi Dan 

Prediksi Kebutuhan  Stock Obat Di 

Puskesmas dengan Metode Double 

Exponential Smoothing”. 

II.METODE 

 Metode DES (Double Exponential 

Smoothing) ialah Metode ini 

dikembangkan oleh Brown’s untuk 

mengatasi perbedaan yang muncul antara 

data actual dengan nilai peramalan apabila 

ada tren dan plotnya. Dasar pemikiran dari 

pemulusan eksponential linier dari 

Brown’s  adalah s erupa dengan  rata – 

rata bergerak linier (Linier Moving 

Average), karena kedua nilai pemulusan 

tunggal dan ganda ketinggalan dari data 

yang sebenarnya bilamana terdapat unsur 

tren, perbedaan antara nilai pemulusan 

tunggal dan ganda ditambahkan kepada 

nilai pemulusan dan disesuaikan 

persamaan yang di gunakan pada metode 

ini adalah : 

S’t = α*Xt +(1 –α) * S’t-1persamaan (2.2) 

S”t =α* S’t + (1–α)*S”t-1persamaan (2.3) 

a    = 2 * S’t – S”t-1persamaan (2.4) 

b    = α* S’t – S”t-1persamaan (2.5) 

    1-α 

Exponential = a + b persamaan (2.6) 

Dimana : 

S’t =nilai pemulusan eksponential tunggal 

Xt =nilai actual periode t 

S”t = nilai pemulusaneksponential ganda 

α    = parameter pemulusan yang besarnya   

perataan antara  0<α<1 

a, b =konstanta pemulusan 

Eksponential =hasil peramalan untuk 

periode ke depan yang  diramalkan 

Simulasi Perhitungan  

Maka ada dihitung periode ke 5, 6, 7 

berapa prediksi stok obat ? 

S’(17)  = α*Xt+(1-α)*S’t-1 

            = 0.5 *11 +0.5*18 = 20,6 

S’’(17)  = α *Xt+(1-α)*S’t-1 

            = 0.5 *20,6+0.5*11 = 21,9 

A (17 ) = 2*(S’-S”) 

            = 2* (20,6 - 21,9) =19,3 

B(17)   = 0.5/1- 0,5*(20,6 - 21,9)  

            = -0,7 

(17)      = a + b*1 = 18,7 

S’(18)  = α*Xt+(1-α)*S’t-1 

 = 0.5 *30 +0.5*11 = 15,8 

S’’(18)   = α *Xt + (1-α) *S’t-1 

 = 0.5 *15,8 +0.5*30= 18,2 

A (18) = 2*(S’-S”)  

 = 2*(15,8 - 18,2) =13,4 

B(18)  = 0.5/1-0,5*(15,8 - 18,2) 

 = -1,2 

F(18)  = a + b*1 = 12,2 

S’(19)  = α*Xt+(1-α) *S’t-1 

 = 0.5 *32 +0.5*30 = 22,9 

S’’(19)   = α*Xt+(1-α)*S’t-1 

 = 0.5 *22.9 +0.5*32 = 19,4 

A (19) = 2*(S’-S”)  
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 = 2* (22,9 – 19,4) = 26,5 

B(19) = 0.5/1-0,5*(22,9 –19,4)  

 = 1,8 

F(19)  = a + b*1 =28,2 

Jadi prediksi paracetamol 500mg stok 

persediaan obat pada : 

periode ke 5 bulan mei adalah 19 jadi 

selisih dari prediksi dan data aktual  

19 -11 = 8 

periode ke 6 bulan june adalah 12 

selisih dari prediksi dan data aktual  

12 -30 = - 18 

periode ke 7 bulan juli adalah 28 

selisih dari prediksi dan data aktual  

32 -28 = 4 

III. Hasil dan Pembahasan  

A. Perancangan  

1. Flowchart Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagram Context 

Diagram kontek (Context Diagram) 

digunakan untuk menggambarkan 

hubungan  input / output antara sistem 

dengan dunia luarnya (kesatuan luar). 

Suatu diagram kontek selalu  mengandung  

satu  proses,  yang  mewakili  seluruh  

sistem. Sistem ini memiliki satu  entitas 

yaitu Admin. Pada tahap ini akan 

dilakukan pembuatan model sistem 

informasi secara umum 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Context  

B. Hasil Evaluasi 

Berikut merupakan data – data stok obat 

yang ada dalam data pemesanan pada 

Puskesmas Selopuro dari bulan Januari 

sampai Desember 2016 hingga data Maret 

2017 

Tabel 3.1Data Obat 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Flowchart Sistem 
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Tabel 3.2 Hasil PrediksiTabel Prediksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini adalah hasil prediksi stok obat dari 

peramalan tahun 2016 ke tahun 2017 dan 

di tahun 2017 akan di ramalkan di tahun 

2018 

1. Tampilan Beranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3Tampilan Halaman Utama 

Beranda pada tampilan halaman beranda 

ini  saya buat supaya aplikasi lebih user 

friendly  sehingga pengguna lebih nyaman 

untuk menggunakannya. Dalam halaman 

beranda ini berisi penjelasan sekilas 

tentang informasi tentang admin dan user 

dalam sistem informasi stok obat akan 

menjadi otomatis 

2. Tampilan Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Tampilan Login 

Pada halaman Login yang disajikan pada 

gambar, seorang admin dan user harus 

masuk dengan login terlebih dahulu, 

dengan memasukkan Username,  

password dan level. 

3.Data Admin 

 

Gambar 3.5 Data Admin 

5 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

  
RISQA FAIZATUR ROSIDA | 14.1.03.02.0233 
Fakultas Teknik – Prodi Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
||         || 

 
 
 

Pada halaman data admin yang disajikan 

pada gambar, seorang admin bisa 

melakukan kegiatan - kegiatan yang 

bersangkutan dengan administrasi yaitu 

melihat data admin, melihat data obat, 

stok obat Update data obat 

4. Tampilan    Data Obat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Data Obat 

Halaman ini digunakan untuk melihat data 

obat , pada halaman ini terdapat tombol  

tambah data untuk menambah data obat,  

tombol laporan  berungsi mencetak  

laporan yang akan di print . tombol cari 

untuk mencari jenis obat apa saja yang 

akan  di tampilkan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tampilan  Perhitungan Forecasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Perhitungan Prediksi 

Pada form ini smoothing  akan melakukan 

prediksi stock obat dengan cara  

memasukkan  obat yang akan diprediksi 

kita memilih obat apa saja nanti  memilih 

tahun yang akan di prediksi  lalu user  

menekan  tombol  OK  untuk mengetahui 

hasilnya hasil perhitungan akan muncul 

No. Bulan Periode Jumlah Aktual  dan 

nilai – nilai S’t, S’t a, b,  hasil , selisih , 

error, absolute error, persen error, 

Kemudian user menyimpan data yang 

kemudian data akan  masuk  ke  dalam  

database. Pada  menu  ini  yaitu  tombol  

back  dan  tombol  logout. Tombol  back  

digunakan  untuk  kembali ke menu utama  

IV. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil observasi dan 

interview yan telah dilakukan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 
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1. Sistem Informasi dan Prediksi stok 

obat yang sedang berjalan masih 

terdapat kekurangan – kekurangan 

seperti mendata obat  yang keluar 

masuk yang ada,  dan mencari data –

data  obat, sistem transaksi download 

data persediaan obat  pada puskesmas 

sistem yang terkomputerisasi. 

Dengan pengajuan sistem informan 

dan penentuan stok obat  yang 

penulis ajukan akan membuat 

pengolahan data stok obat  berjalan 

dengan optimal. 

2. Perancangan Sistem Informasi  dan 

Prediksi Penetuan Stok Obat 

Berbasis Web di Puskesmas 

Selopuro Blitar yang komputerisasi 

menggunakan client server berbasis 

web diharapkan membantu para 

petugas farmasi puskesmas  tersebut 

dalam : 

a. Memudahkan pengaksesan bagi 

user atau pengguna sistem. 

b. Pencarian data dan perhitungan 

stok obat menjadi lebih cepat 

dan akurat. 

c. User. Admin atau pengguna 

dapat 

membaca  untuk dijadikan 

sebagai bahan pemikiran baru. 

B. Saran 

 Untuk pengembangan Sistem 

aplikasi ini lebih lanjut, disarankan 

perhitungan  Exponential Smoothing 

dapat lebih disesuaikan dengan bentuk 

data aktual yang digunakan. Dan 

dengan adanya sistem ini perlu adanya 

pelatihan bagi pegawai farmasi agar 

bisa menjalankan aplikasi tersebut.  
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