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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Penelitian terdahulu 

Penelitian untuk menyelesaikan masalah peramalan kebutuhan dengan metode WMA 

sudah pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya oleh (Nurlifa & Kusumadewi, 2017) dalam 

penelitiannya yang berjudul Sistem Peramalan Jumlah Penjualan Menggunakan Metode 

Moving Average Pada Rumah Jilbab Zaky serta penelitian yang dilakukan oleh (Shinta, 

Susanto, & Wivia, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Peramalan Persediaan 

Barang Dengan Weight Moving Average Di Toko The Kids 24. Kedua penelitian di atas 

memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meramalkan kebutuhan barang untuk periode yang akan 

datang, tetapi kedua penelitian tersebut mempunyai perbedaan mendasar dalam metode 

peramalannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurlifa & Kusumadewi, 2017) mencoba untuk 

menerapkan metode moving average yang menghitung rata-rata bergerak dari data penjualan   

yang sudah ada pada periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh (Sundari, Susanto, & 

Revianti, 2015) mencoba untuk menerapkan metode weight moving average, metode ini 

hampir sama dengan metode moving average akan tetapi pada perhitungannya ditambahkan 

variable bobot. Kedua penelitian di atas mampu meramalkan kebutuhan barang tetapi 

mempunyai akurasi peramalan yang berbeda. 

Metode klasifikasi ABC pernah dikombinasikan dengan peramalan, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh (Effendi, Ong, & Gunawan, 2011) dengan judul Penerapan Sistem Klasifikasi 

ABC dan Kombinasi Forecasting Sebagai Pendukung Keputusan Di Dalam Sistem Informasi 

Pengadaan Barang. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui hasil peramalan 

barang apa saja yang nantinya dapat menghasilkan laba tertinggi dengan cara 

mengklasifikasikan hasil peramalan menggunakan metode ABC. Sebelum melakukan 

peramalan kebutuhan barang, peneliti melakukan perhitungan CV (coefficient of variable) 

terhadap data barang yang akan diramalkan. CV merupakan suatu besaran nilai yang digunakan 

untuk mengukur konstanitas fluktuasi dari data. Metode peramalan yang digunakan berbeda-

beda untuk setiap barang yang disesuaikan dengan nilai CV yang didapatkan. Apabila nilai CV 

<=2 berarti data termasuk stasioner, lalu peramalan dilakukan menggunakan metode single 

moving average dan regresi pola konstan, di sisi lain apabila nilai CV >2 yang berarti data 

termasuk non-stasioner, lalu peramalan dilakukan dengan regresi pola linier dan single 
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exponential smoothing. Dari sembilan belas produk yang diuji pada penelitian tersebut 

diperoleh nilai CV <=2 yang berarti data bernilai stasioner, maka peramalan dilakukan 

menggunakan metode single moving average dan sebagai perbandingan data yang dihasilkan 

digunakan juga metode analisis regresi pola konstan. Peneliti menyimpulkan dari hasil 

perhitungan kedua metode tersebut, metode single moving average memiliki keakuratan yang 

lebih tinggi.  

 

2.2 Teori Dasar 

Untuk mendukung penelitian ini maka perlu dikemukakan teori-teori yang berkaitan 

dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dari penelitian ini. 

Ruang lingkup pembahasan mencakup pembagian golongan obat, sistem informasi, metode 

pengembangan sistem SDLC, pengelolaan logistik, metode analisis abc dan metode peramalan 

WMA. 

2.2.1 Obat 

Obat merupakan barang yang lazim ditemui di apotek maupun toko obat. Berdasarkan 

UU No. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan pengertian obat itu sendiri adalah 

bahan, paduan bahan atau produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau 

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi (Permatasari, 

2017). 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 menyebutkan bahwa 

penggolongan obat dibagi menjadi lima golongan menurut hukum peredarannya, yaitu:  

a. Obat Bebas  

Obat dari golongan ini bisa dijual bebas di apotek, toko-toko obat tanpa adanya resep 

dokter. Pada kemasan obat terdapat sebuah logo berupa lingkaran hijau dengan garis tepi 

berwarna hitam seperti Gambar 2.1 yang ada di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 Logo obat bebas 

Sumber: (Permatasari, 2017) 

b. Obat Bebas Terbatas 
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Obat dari golongan ini sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu bisa 

dijual di apotek tanpa adanya resep dokter. Pada kemasan obat terdapat sebuah logo 

berupa lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam seperti Gambar 2.2 yang ada di 

bawah ini. 

 

Gambar 2.2 Logo obat bebas terbatas 

Sumber: (Permatasari, 2017) 

 

c. Obat Keras 

Obat golongan ini tidak dijual secara bebas, namun bisa dibeli di apotek dengan resep 

dokter. Pada kemasan obat terdapat sebuah logo berupa lingkaran merah dengan garis tepi 

berwarna hitam dan terdapat huruf “K” di tengah seperti Gambar 2.3 yang ada di bawah 

ini. 

 

Gambar 2.3 Logo obat keras 

Sumber: (Permatasari, 2017) 

d. Obat Psikotropika  

Obat golongan ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Pada kemasan obat terdapat 

sebuah logo berupa lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat huruf 

“K” di tengah seperti Gambar 2.4 yang ada di bawah ini. 

 

Gambar 2.4 Logo obat psikotropika 

Sumber: (Permatasari, 2017) 

e. Narkotika.  
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Obat golongan ini hanya bisa didapatkan setelah mendapat perizinan khusus dengan 

tujuan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Yudoyono, 2009). Pada kemasan obat terdapat sebuah logo berupa lingkaran putih 

dengan garis tepi berwarna merah dan terdapat palang merah di tengahnya seperti pada 

Gambar 2.5 yang ada di bawah ini. 

 

Gambar 2.5 Logo obat keras 

Sumber: (Permatasari, 2017) 

 

Obat keras dahulu disebut golongan obat G. G adalah singkatan dari Gevarlijk yang 

artinya berbahaya. Bahaya yang dimaksudkan jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep 

dokter karena dikhawatirkan justru dapat menjadikan penyakit yang diderita semakin parah, 

meracuni tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya (Permatasari, 2017). 

 

2.2.2 System Development Life Cycle (SDLC) 

SDLC adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. 

SDLC itu sendiri identik dengan teknik pengembangan sistem waterfall karena tahapannya 

menurun dari atas ke bawah (Mulyani, 2016). Tahapan dari SDLC adalah planning, 

requirement gathering and analysis, design, building or coding dan testing. Berikut ini 

merupakan pengertian dari masing-masing tahapan SDLC:   

a. Planning  

b. Merupakan tahapan dimana sistem yang akan dibuat digambarkan secara global beserta 

tujuan yang akan direncanakan terhadap sistem yang akan dikembangkan. 

c. Requirement Gathering and Analysis,  

d. Pada tahapan ini permasalahan akan diuraikan dan dianalisis. Pada tahap ini juga analis 

mencoba mendesain sebuah solusi yang akan diberikan kepada user.   

e. Design 

f. Pada tahap ini sistem akan didesain berdasarkan dari planning dan analysis.   

g. Building or Coding 

h. Pada tahapan ini model yang sudah dirancang dibuat kedalam program. 
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i. Testing 

j. Pada tahapan ini sistem yang sudah dibuat akan diuji oleh tester ataupun user. 

 

2.2.3 Pengelolaan Logistik  

Logistik merupakan ilmu yang mengatur arus, barang, energi, informasi dan sumber daya 

lain dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan modal (Riadi, 2016). Sedangkan 

pengelolaan logistik merupakan bentuk dari upaya untuk menjaga ketersediaan barang 

sehingga tidak terjadi kekosongan barang.  

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah sebuah proses pemilihan jenis, jumlah dan harga dari barang yang ada 

untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan. Perencanaan pengadaan persediaan barang 

dilakukan dengan pengumpulan data dari barang yang ingin dipesan. 

b. Pengadaan 

Pengadaan merupakan suatu usaha yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan operasional 

sebagaimana yang telah digariskan pada perencanaan. Pada perbekalan farmasi pengadaan 

rutin adalah cara pengadaan perbekalan farmasi yang paling utama dengan cara memesan 

obat-obatan yang stoknya telah menipis maupun habis kepada distributor perbekalan 

farmasi.   

 

2.2.4 Metode Analisis ABC (Activity Based Costing) 

Metode analisis ABC merupakan metode yang digunakan untuk manajemen persediaan 

guna mengendalikan sejumlah kecil barang, yang mempunyai nilai investasi yang tinggi. 

Analisis ABC didasarkan pada sebuah konsep yang dikenal dengan Hukum Pareto (Ley 

de Pareto), dari nama seorang ekonom dan sosiolog italia Vilfredo Pareto (1848-1923). Hukum 

tersebut menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil (20%) yang 

memiliki nilai atau dampak terbesar (80%). Pada tahun 1940-an, Ford Dickie dari General 

Electric mengembangkan konsep dari Hukum Pareto ini untuk menciptakan konsep ABC 

dalam pengklasifikasian barang persediaan. 

Berdasarkan hukum Pareto, analisis ABC menggolongkan barang menyesuaikan dari 

peringkat nilainya, dan kemudian dibagi kedalam kelas-kelas terprioritas yang biasanya 

dinamai kelas A, B, dan C secara berurutan dari prioritas tertinggi ke prioritas terendah, oleh 

karena itu analisis ini dinamai sebagai “Analisis ABC”. Pada umumnya kelas A memiliki 

jumlah macam yang paling sedikit namun mempunyai nilai yang sangat besar. Dalam 
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penggunaan tiga kelas, yaitu A, B, dan C memiliki besaran masing-masing sebagai berikut 

(Kusnadi, 2009): 

a. Kelas A memiliki jumlah macam barang berkisar 15-20% dari total macam barang yang 

ada, namun merepresentasikan 75-80% dari total nilai uang. 

b. Kelas B memiliki jumlah macam barang berkisar 20-25% dari total macam barang yang 

ada, namun merepresentasikan 10-15% dari total nilai uang. 

c. Kelas C memiliki jumlah macam barang berkisar 60-65% dari total macam barang yang 

ada, namun merepresentasikan 5-10% dari total nilai uang. 

Besaran dari masing-masing kelas yang ada akan membentuk sebuah kurva seperti yang 

terlihat pada  Gambar 2.6 berikut ini. 

 

 Gambar 2.6 Kurva analisis ABC 

Sumber: (Kusnadi, 2009) 

Pada analisis ABC untuk perbandingan persentase kelasnya tidak selalu bernilai 

15:25:60. Perbandingan persentase kelas ABC juga bisa bernilai 20:30:50 (Gaspersz, 2006). 

Analisis ABC memiliki beberapa prosedur yang harus dilakukan agar bisa melakukan 

pengklasifikasian data. Prosedur pengklasifikasian tersebut adalah: 

a. Menentukan banyaknya unit untuk setiap macam barang. 

b. Menentukan harga satuan untuk setiap macam barang. 

c. Mengalikan harga satuan dengan jumlah unit untuk setiap barang agar diketahui harga 

total untuk setiap macam barang yang ada. 

d. Menyusun urutan barang berdasarkan harganya dari yang paling besar hingga yang paling 

kecil. 

e. Menghitung banyaknya macam barang yang ada. 
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f. Menentukan besaran persentase kumulatif untuk setiap kelas A, B, dan C terhadap total 

macam barang. 

g. Menghitung banyaknya anggota untuk setiap kelas A, B, dan C berdasarkan persentase 

kumulatif kelas yang telah ditentukan. 

h. Menghitung total keseluruhan harga dari hasil penjumlahan seluruh total harga setiap 

macam barang. 

i. Menghitung persentase kumulatif harga untuk macam barang dari total keseluruhan harga. 

j. Memberikan label kelas A/B/C pada setiap macam barang yang ada diurutkan dari yang 

paling atas. 

 

2.2.5 Metode WMA (Weighted Moving Average)  

Aktivitas peramalan (forecasting) merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk 

memperkirakan permintaan produk, sehingga produk yang akan disediakan memiliki kuantitas 

yang tepat.  Adapun langkah yang harus diperhatikan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi, 

yaitu (Gaspersz, 2006): 

a. Menentukan tujuan dari peramalan. 

b. Memilih barang yang akan diramalkan. 

c. Menentukan waktu dari peramalan. 

d. Memilih model peramalan. 

e. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk peramalan. 

f. Validasi model peramalan. 

g. Membuat peramalan serta mengimplementasikannya. 

h. Memantau kendala hasil peramalan. 

Metode Weighted Moving Average (WMA) merupakan model perhitungan rata-rata 

bergerak dengan bobot dimana periode terbaru memiliki bobot lebih besar dari periode yang 

lebih lama, sehingga bisa dikatakan metode ini responsif terhadap perubahan data. Perhitungan 

menggunakan metode WMA bisa dirumuskan seperti persamaan  

(2.1) berikut ini: 

𝑊𝑀𝐴𝑖 =
∑(𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛𝑗 . 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡𝑘)

∑(𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡𝑘)
 

 

(2.1) 

 

Banyaknya periode acuan dan besaran bobot diberikan tergantung dari pengguna rumus 

tersebut. Contoh: 
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Misalkan periode acuan ditentukan sebanyak empat periode terbaru dan periode keempat 

merupakan periode terbarunya, untuk pemberian bobot pada periode acuan di atas bisa 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Periode 1 (periode paling lama) diberi bobot 0.1 

b. Periode 2 diberi bobot 0.2 

c. Periode 3 diberi bobot 0.3 

d. Periode 4 (periode terbaru) memiliki bobot 0.4 

Jadi untuk meramalkan DP (data periode) kelima menggunakan WMA menggunakan 

empat periode terbaru sebagai acuan, secara garis besar bisa perhitungan itu bisa dirumuskan 

sebagai persamaan  

(2.2) berikut ini: 

𝑊𝑀𝐴4 =
(𝐷𝑃4  × 0.4) + (𝐷𝑃3  × 0.3) + (𝐷𝑃2 − 2 × 0.2) + (𝐷𝑃1  × 0.1)

0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.1
 

 

(2.2) 

 

Perhitungan di atas dilakukan terhadap setiap baris data yang ada. Untuk mengetahui 

seberapa tepat hasil peramalan biasanya dilakukan dengan cara menghitung kesalahan (error) 

menggunakan mean absolute deviation (MAD) maupun mean absolute percentage error 

(MAPE) untuk setiap barang yang ada.  Arti dari absolute ini adalah mengesampingkan nilai 

negatif dari error yang ada dan menjadikannya sebagai nilai positif.  Secara garis besar MAD 

dan MAPE bisa dirumuskan sebagai persamaan  

(2.3) dan persamaan (2.4) berikut: 

𝑀𝐴𝐷𝑖 =
∑|𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙j − 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑘|

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑖
 

 

(2.3) 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑖 =
∑| (𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙j − 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑘) 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙j⁄ |

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑖
 (2.4) 

 

MAPE digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari peramalan, peramalan yang lebih baik 

memiliki nilai MAPE yang lebih kecil (Chang, Wang, & Liu, 2007). Dapat dilihat pada Tabel 

2.1 kemampuan peramalan dibedakan kedalam empat berdasarkan besaran MAPE yang 

diperoleh. 
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Tabel 2.1 Penandaan MAPE 

Besaran MAPE Penandaan 

<10% Kemampuan peramalan sangat baik 

10-20% Kemampuan peramalan baik 

Besaran MAPE Penandaan 

20-50% Kemampuan peramalan cukup baik 

>50% Kemampuan peramalan buruk. 

 

2.2.6 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem adalah pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi 

(Kurniawati, 2018). Pengujian perangkat lunak dibedakan menjadi dua yaitu Black Box Testing 

dan White Box Testing. Pada penelitian ini pengujian akan dilakukan menggunakan black box 

testing. Pengertian dari black box testing itu sendiri adalah pengujian yang didasarkan pada 

detail pada aplikasi seperti tampilan, fungsi-fungsi yang ada, dan kesesuaian alur fungsi dengan 

proses bisnis yang diinginkan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source 

code program (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, 2016). Kegiatan yang dilakukan di 

dalam black box testing adalah sebagai berikut: 

a. Membuat test case untuk menguji fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi. 

b. Membuat test case untuk menguji kesesuaian alur kerja suatu fungsi di aplikasi dengan 

requirement yang dibutuhkan oleh customer. 

c. Mencari bugs/error dari tampilan aplikasi. 

  


