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Abstract : The needs of supplies demands of Siti Khodijah Hospital (SKH) Sepanjang are organized by Logistic 
Unit. In its procedure, the logistic unit waited for the order lists from other units without making any predictions to 
the next supplies order. As a consequence, either over stock or lack of stock happened. Over stock created excessive 
cost while lack of stock created less utility of warehouse which could result in high cost as well.  
Decision Support System (DSS) for supplies order with Single Exponential Smoothing method and Double Moving 
Average method provided information of supplies along with its quantity order for the next month. The quantity of 
supplies was determined based on the result of forecasting of the two methods calculation. The calculation done 
based on the nature of supplies, that is stationer or trend. This was to avoid the unbalace of stocks.  
The result of testing showed that there was 50% valid and reliable data. The implication of the result was high 
fluctuation did not occur and the data pattern was more stable. The forcecasting showed that the most frequent 
method occuring was Single Exponential Smoothing method with α=0.2 while the next method that occurred was 
Double Moving Average method with three period length. DSS for supplies order by using Single Exponential 
Smoothing method and Double Moving Average method helped solve the problems of unbalance stocks of supplies 
in Siti Khodijah Hospital Sepanjang 
 
Keywords: Decision Support System, Supplies, Single Exponential Smoothing, Double Moving Average, Hospital. 
 
 
 

Rumah Sakit Siti Khodijah (RSSK) 
Sepanjang ini memiliki banyak bagian diantaranya 
poli umum, UGD, spesialis, rekam medik, dan lain-
lain. Setiap bagian memerlukan supplies seperti 
amplop, map, blanko, dan supplies lainnya. Proses 
pengelolaan permintaan supplies terpusat terpusat di 
bagian logistik rumah tangga RSSK Sepanjang. 
Bagian logistik rumah tangga setiap bulan membuat 
perencanaan pembelanjaan yang dilakukan secara 
manual dengan membagikan form permintaan kepada 
seluruh bagian di RSSK Sepanjang.  

Permasalahan yang muncul adalah sering 
terjadi kelebihan permintaan supplies pada beberapa 
bagian atau kekurangan supplies pada bagian lain di 
RSSK Sepanjang. Kelebihan permintaan supplies 
pada bbeberapa bagian berdampak pada 
pembengkakan anggaran yang telah direncanakan. 
Sedangkan kekurangan supplies dapat menghambat 
kegiatan/pekerjaan pada bagian tersebut dalam 
melayani pasien. Keluhan akan hambatan pelayanan 
tentu saja membawa dampak pada kekecewaan 
pasien dan citra dari RSSK Sepanjang. Permasalahan 
ini juga disebabkan tidak adanya perencanaan yang 
baik akan kebutuhan supplies pada masing-masing 
bagian. Belum adanya safety stock mengakibatkan 
masih terjadinya kekurangan supplies sehingga pihak 
pengadaan supplies harus melakukan order 

permintaan supplies secara mendadak kepada bagian 
logistik rumah tangga. Kendala lain yang perlu 
diatasi adalah tidak adanya metode yang digunakan 
untuk meramalkan kebutuhan pada bulan berikutnya. 
Mengingat pentingnya supplies guna kelancaran 
kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan pasien, 
maka  RSSK Sepanjang membutuhkan sistem 
pendukung keputusan (SPK) yang menghasilkan 
informasi prakiraan kebutuhan pemakaian supplies 
pada bulan berikutnya. SPK ini akan membantu 
kepala bagian logistik rumah tangga dalam 
pengambilan keputusan pengadaan kebutuhan 
supplies di RSSK Sepanjang. 

Sehubungan dengan data supplies yang akan 
diramalkan bersifat stationer dan trend, maka 
peramalan kebutuhan supplies untuk periode bulan 
berikutnya pada penelitian ini menggunakan metode 
Single Exponential Smoothing melakukan 
perencanaan barang yang sifatnya stasioner, dan 
metode Double Moving Average untuk melakukan 
perencanaan barang yang sifatnya trend. Makridakis 
(1991: 96) juga menyebutkan bahwa metode 
peramalan yang dianggap tepat untuk data berpola 
stasioner adalah Single Exponential Smoothing 
(pemulusan eksponensial tunggal). Sedangkan 
Arsyad (2001: 80) menyatakan bahwa suatu cara 
meramalkan data runtut waktu yang mempunyai 
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trend linear adalah menggunakan metode Double 
Moving Average (rata-rata bergerak ganda). SPK 
akan menghasilkan informasi supplies beserta 
kuantitas pengadaan untuk periode bulan mendatang 
berdasarkan hasil peramalan dari perhitungan kedua 
metode sesuai dengan sifat supplies yang ditunjukkan 
dengan nilai rata-rata kesalahan terkecil untuk 
menghindarkan terjadinya kelebihan dan kekurangan 
stok supplies.  
 
LANDASAN TEORI 
Peramalan 

Peramalan (forecasting) merupakan 
kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi 
pada masa yang akan datang (Martiningtyas, 
2004:100). Pengumpulan data yang relevan berupa 
informasi dapat menghasilkan peramalan yang 
akurat disertai pemilihan teknik peramalan yang 
tepat maka pemanfaatan informasi data akan optimal. 
Stasioner 

Data berpola stasioner adalah deret data 
yang berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang 
konstan yaitu tidak berubah sepanjang waktu. 
Keadaan seperti ini dapat terjadi jika pola permintaan 
yang mempengaruhi data tersebut relatif stabil. 
Menurut Makridakis (1991: 96), metode peramalan 
yang dianggap tepat untuk data berpola stasioner 
seperti pemulusan eksponensial tunggal (Single 
Exponential Smoothing). Pada bagian logistik rumah 
tangga, data penerimaan dan pengeluaran barang 
cendetung bersifat stasioner setiap bulannya. Karena 
kebutuhan rumah tangga yang ada pada setiap divisi 
stabil. 

 
Trend 

Suatu data runtut waktu yang bersifat trend 
didefinisikan sebagai suatu series  yang mengandung 
komponen jangka panjang yang menunjukan 
pertumbuhan atau penurunan dalam data tersebut 
sepanjang suatu periode waktu yang panjang 
(Arsyad, 2001: 52). Pada bagian Logistik rumah 
tangga ada beberapa data yang cenderung 
mempunyai sifat trend. Yang setiap bulannya terjadi 
penaikan sampai dengan periode trend. 
 
Single Exponential Smoothing 

Menurut Mulyana (2004: 56) Metode 
penghalusan eksponensial tunggal  (Single 
Exponential Smoothing) merupakan metode 
peramalan yang dikenalkan oleh C. C. Holt pada 
sekitar tahun 1958. Metode penghalusan sederhana 
digunakan jika data tidak memiliki komponen 
musiman dan trend.  

Metode ini didasarkan pada perhitungan 
rata-rata data-data masa lalu secara eksponensial. 
Setiap data diberi bobot, dimana data yang lebih baru 
diberi bobot yang lebih besar. Bobot yang digunakan 
adalah α untuk data yang paling baru, α(1-α) 
digunakan untuk data yang adak lama, α(1-α)2 untuk 

data yang lebih lama lagi, dan seterusnya (Arsyad, 
2001: 87). 

  ......................... (1) 
Dimana: 
Ŷt+1   =  nilai ramalan untuk episode berikutnya 
α =  konstanta pemulusan ( 0 <  α < 1) 
Yt =  data baru atau nilai Y yang sebenarnya 

pada episode t 
Ŷt =  nilai pemulusan yang lama atau rata-rata 

yang dimuluskan hingga  
  periode t-1.  
 
Double Moving Average 

Suatu cara meramalkan data runtut waktu 
yang mempunyai trend linear adalah dengan 
menggunakan rata-rata bergerak ganda. Metode ini 
digunakan dengan menghitung rata-rata bergerak 
pada rangkaian data dasar. Hasilnya disebut 
rangkaian data kedua. Kemudian dihitung rata-rata 
bergerak dari rangkaian data kedua ini. Berikut ini 
adalah teknik rata-rata bergerak berganda (Double 
Moving Averages) diringkas dengan menggunakan 
persamaan 2 sampai 6 (Arsyad, 2001: 80-
82).Pertama, persamaan 2 untuk menghitung rata-rata 
bergerak. 

  ..... (2) 
Misalkan Mt=Yt+1. Kemudian persamaan 

2 dapat digunakan untuk menghitung rata-rata 
bergerak kedua. 

  ........ (3) 
Persamaan 3 digunakan untuk menghitung 

selisih antara kedua rata-rata bergerak tersebut. 

  ............................... (4) 
Persamaan 4 adalah faktor penyesuaian 

tambahan yang mirip dengan slope yang selalu 
berubah sepanjang suatu serial data. 

  ......................... (5) 
Akhirnya persamaan 5 digunakan untuk membuat 
ramalan pada periode m: 

  .................................. (6) 
Dimana: 
n = jumlah periode dalam rata-rata bergerak 
Yt =  nilai aktual Y pada periode t 
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p =  jumlah periode ke depan yang akan 
diramalkan 

 
Pengukuran Kesalahan Peramalan 

Arsyad (2001:58), menyimpulkan MSE 
merupakan metode alternatif dalam mengevaluasi 
suatu teknik peramalan. Semakin kecil nilai MSE 
maka semakin kecil pula nilai kesalahan peramalan 
yang dihasilkan. MSE dapat ditulis dengan rumus 
sebagai berikut: 

  ......................... (7) 
Dimana 
Yt =  nilai sebenarnya pada periode t 
n =  jumlah periode  
Ŷ t =  nilai pada periode sebelumnya 

Menurut Yunarto (2003:14), safety stok 
merupakan cadangan inventory yang harus 
disediakan untuk menghindari terjadinya kekurangan 
barang atau item, terutama pada saat memenuhi 
permintaan pelanggan yang tak dapat diduga dan  
diperkirakan. 

Rumus perhitungan safety stok 
(Anie,2008) yang digunakan dapat ditulis sebagai 
berikut: 

  ............... (8) 
Dimana: 
Imax = jumlah pengeluaran barang terbesar 
Iavg = rata-rata pengeluaran barang 
 
Validitas 

Validitas mempunyai arti seberapa jauh 
suatu alat ukur tepat dan cermat dalam melakukan 
fungsinya. Tepat berarti alat ukur tersebut mampu 
memberikan hasil ukur sesuai maksud pengukuran. 
Cermat berarti alat ukur tersebut mampu memberikan 
gambaran secara detil atas perbedaan-perbedaan antar 
data yang dikenai alat ukur tersebut (Azwar, 2000 : 
6). Tujuan uji validitas untuk mengukur ketepatan 
instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. 
Dalam sistem pendukung keputusan pengadaan 
supplies, maka uji validitas dimaksudkan untuk 
menguji sejauh mana data supplies dapat digunakan 
dalam ketepatan peramalan,  sehingga dapat 
diketahui tingkat kebenaran dan ketepatan 
penggunaan peramalan tersebut. Hasil korelasi 
kemudian dikonsultasikan dengan Tabel r product 
moment, jika r hitung > r tabel maka pertanyaan 
adalah valid, tetapi jika r hitung < r tabel maka 
pernyataan tidak valid, dan tidak layak dijadikan 
bahan analisis data. 

  .................... (9) 
 

Dimana: 
r    = koefisien korelasi Karl Pearson 
X   = skor tiap item  
Y  = skor total  
N  = jumlah data uji 
Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang 
menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 
dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 
1989). Tujuan uji reliabilitas untuk menjamin 
instrumen yang digunakan merupakan sebuah 
instrumen yang handal, konsistensi, stabil, konsisten 
dan dependibalitas, sehingga bila digunakan berkali-
kali akan menghasilkan data yang sama. Setiap alat 
pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk 
memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari 
waktu ke waktu. Dalam penelitian ini teknik untuk 
menghitung indeks reliabilitas yaitu dengan teknik 
belah dua. Teknik ini diperoleh dengan membagi 
item-item yang sudah valid secara acak menjadi dua 
bagian. Skor untuk masing-masing item pada tiap 
belahan dijumlahkan, sehingga diperoleh skor total 
untuk masing-masing item belahan. Selanjutnya skor 
total belahan pertama dan belahan kedua dicari 
korelasinya dengan menggunakan teknik korelasi 
Karl Pearson Method. 

Menurut Juliandi (2007:6), baik/buruknya 
reliabilitas instrumen dapat dikonsultasikan dengan 
nilai rtabel. Cara mencari reliabilitas untuk 
keseluruhan item adalah dengan mengkoreksi angka 
korelasi yang diperoleh menggunakan rumus : 

  ...................................... (10) 
Dimana: 
rtot = angka reliabilitas keseluruhan item  
rtt = angka reliabilitas belahan pertama dan 
kedua 
 
Desain Sistem 

 
Gambar 1. Blok Diagram 

Blok Diagram pada merupakan gambaran 
sistem pada sistem pendukung keputusan pengadaan 
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supplies pada RSSK Sepanjang. Blok diagram ini 
menjelaskan tentang inputan dari data wilayah, data 
supplier, data jenis barang, data satuan,data barang, 
data penerimaan barang, data pengeluaran barang, 
dan pemesanan barang. 

Pada proses pengolahan data wilayah, data 
supplier, data jenis barang, data satuan, data barang 
meliputi proses penyimpanan, perubahan data, dan 
pembatalan penyimpanan, perubahan data dan 
menghapus data. Proses pengolahan data merupakan 
inputan untuk proses selanjutnya, yaitu penerimaan 
barang yang dibeli dari supplier berdasarkan order 
pembelian. Proses pengeluaran barang yaitu proses 
dimana divisi meminta barang yang dibutuhkan. 

Proses validitas data dilakukan 
berdasarkan data dari pengeluaran barang. Hasil dari 
proses validitas data diteruskan pada proses 
peramalan yang hasilnya digunakan sebagai 
pendukung keputusan perencanaan supplies. Bagian 
keuangan akan melakukan acc pemesanan barang 
yang nantinya dipesan kepada supplier. Output 
berupa laporan penerimaan barang, laporan 
pengeluaran barang dan laporan acc pemesanan 
barang. 

 
Gambar 2. Diagram Alir Penerimaan Barang 

Bagian logistik memasukan username dan 
password, jika benar bagian logistik memasukan 
tanggal penerimaan, data supplier,  data barang dan 
jumlah barang sesuai dengan barang yang sudah 
dibeli dari supplier. Proses penerimaan barang yang 
dilakukan oleh bagian logistik dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
Gambar 3. Diagram Alir Pengeluaran 

      Barang 

Proses pengeluaran barang digambarkan 
pada Gambar 3. Jika ada permintaan dari divisi, 
bagian logistik akan memasukan data barang yang 
diminta oleh divisi. Data yang dimasukan adalah 
tanggal pengeluaran, data divisi dan data barang. 
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Gambar 4. Diagram Alir Peramalan dan  

     Pemesanan 

Proses peramalan dan persetujuan 
pemesanan barang dapat dilihat pada Gambar 4. 
Sebelum melakukan proses peramalan barang, 
dilakukan proses hitung validitas data untuk 
menentukan data histori pengeluaran yang valid atau 
layak dilakukan peramalan. Pada proses peramalan 
data berdasarkan hasil data validitas selanjutnya 
dilakukan proses perhitungan dengan metode double 
moving average  dan  single exponential smoothing 
berdasar. Hasil peramalan dari kedua metode tersebut 
dibandingkan dengan menghitung nilai MSE. Metode 
yang memiliki nilai MSE terkecil merupakan nilai 
pendukung keputusan untuk proses pemesanan.  

Data Pembelian

Laporan Peramalan Barang

ACC Pemesanan Barang

Data Pemesanan Barang

Data Satuan

Data Jenis Barang

Data Barang

Data Wilayah

Laporan Penerimaan Barang

Laporan ACC Pemesanan Barang

Tanda Terima Permintaan Barang

Data Permintaan Barang

Data Divisi

Data Supplier

Laporan Pengeluaran Barang0

SPK PENGADAAN SUPPLIES 
DENGAN METODE EXPONENTIAL 
SMOOTHING & DOUBLE MOVING 

AVG

+

Supplier

Keuangan

Divisi

 
Gambar 5. Context Diagram 

Proses sistem pendukung keputusan 
pengadaan supplies memiliki 3 (tiga) external entity 
yaitu: supplier, divisi dan keuangan yang saling 
berhubungan, seperti tampak pada Gambar 5. Tanda 
panah menuju ke sistem menunjukan aliran data yang 
diberikan oleh external entity kepada sistem, 
sedangkan tanda panah dari sistem menuju external 
entity menunjukan aliran data yang diberikan oleh 
sistem kepada external entity. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Transaksi Penerimaan 

 
Gambar 6. Form Penerimaan 

Dalam proses penerimaan dibutuhkan No. 
Faktur, tanggal penerimaan  sebagai data yang 
diinputkan untuk melakukan penyimpanan transaksi 
penerimaan. Form penerimaan yang digunakan untuk 
memasukan penerimaan barang dapat dilihat pada 
Gambar 6. Pada Penerimaan barang digunakan untuk 
menyimpan jumlah stok barang yang masuk pada 
bagian logistik. 
 
 
Transaksi Pengeluaran 

 
Gambar 7. Form Pengeluaran 

Pada form pengeluaran yang ditampilkan 
pada Gambar 7 data barang yang ada adalah data 
barang yang sudah dilakukan penerimaan dan barang 
yang mempunyai stok lebih dari 0. Pada form 
pengeluaran barang digunakan untuk menyimpan 
stok barang yang dikeluarkan atas permintaan tiap 
divisi. 
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Validitas dan Reliabilitas 

 
Gambar 8. Form Validitas 

Selanjutnya data pengeluaran barang yang 
ada akan di proses untuk dilakukan proses peramalan 
barang. Data pengeluaran barang akan dikelompokan 
perbulan tiap tahunnya. Selanjutnya barang yang 
mempunyai data pengeluaran lebih dari 4(empat) 
bulan dapat dilakukan proses validitas dan 
reliabilitas. 

 
 

Peramalan 

 
Gambar 9. Form Peramalan 

Hasil data dari validitas dan reliabilitas 
yang valid dapat dilakukan proses peramalan dengan 
menggunakan metode Single Exponential Smoothing 
dan Double Moving Average sesuai dengan inputan 
periode yang diramalkan yang ditampilkan pada 
Gambar 9. 

 
Gambar 10. Form Detil Peramalan 

Setiap barang yang diramalkan 
mempunyai detil peramalan seperti yang ditampilkan 
pada Gambar 10. Pada setiap detil peramalan untuk 

setiap metodenya akan dibandingkan berdasarkan 
MSE terkecil. Hasil peramalan yang mempunyai 
MSE terkecil adalah sebagai pendukung keputusan 
pengadaan supplies untuk periode selanjutnya. 

 
Gambar 11. Laporan Grafik Peramalan 

Dari setiap barang yang sudah dilakukan 
proses peramalan akan menghasilkan output  laporan 
berupa grafik yang ditampilkan pada Gambar 11, 
yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan 
antara data aktual dan data hasil peramalan. 

Persetujuan  Pemesanan 

 

Gambar 12. Form Persetujuan Pemesanan 

Setiap barang yang sudah dilakukan proses 
peramalan, bagian keuangan akan memilih barang 
apa saja yang akan dilakukan pemesanan kepada 
supplier. 

Analisa Hasil Uji Coba Sistem 
Fitur Dasar Sistem 

Analisa hasil uji coba dari keseluruhan uji 
yang dilakukan akan menentukan kelayakan fitur 
dasar sistem berdasarkan desain yang telah 
ditetapkan. Fitur-fitur dasar sistem dinilai layak 
bilamana keseluruhan hasil uji coba ini sesuai dengan 
output yang diharapkan. Pada uji coba yang telah 
dilakukan  pada fitur-fitur dasar sistem seperti 
tampak pada uji coba 1 sampai uji coba 85 dapat 
disimpulkan bahwa fitur-fitur dasar tersebut telah 
berjalan dengan baik dan tidak terdapat error. 
Fungsi-fungsi tambah, ubah, simpan maupun tampil 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Adapun analisa yang dilakukan oleh RSSK 
Sepanjang yaitu oleh bagian logistik 
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a. Analisa Dilakukan Oleh Logistik 
Pada uji coba yang telah dilakukan oleh pimpinan 
pada fitur-fitur pengelolaan data, transaksi, laporan 
dan perhitungan peramalan, dan fitur dasar sistem 
seperti tampak pada uji coba 1 sampai uji coba 85 
dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur dasar tersebut 
telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat error. 
Fungsi-fungsi tambah, ubah, simpan maupun tampil 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 
Data yang digunakan adalah data histori 

pengeluaran barang selama 4 (empat) tahun dari 
Januari 2004 hingga desember 2007. 

 
Tabel 1. Data Hasil Validitas dan Realibilitas 

Nama Barang  rHitung  rTabel  Hasil 

AMPLOP  PUTIH  KOP 
LABORAT 

‐0.0926  0.284519 
Tidak 
Valid 

CLIP KERTAS  0.418848  0.284519  Valid 

FOLIO DOUBLE GARIS  ‐0.21193  0.284519 
Tidak 
Valid 

ISI STAPLERS KECIL  0.456956  0.284519  Valid 

ISIS STAPLERS BESAR  0.207012  0.284519 
Tidak 
Valid 

KERTAS CD  0.865545  0.284519  Valid 

KARTU PUTIH (KECIL)  0.709224  0.284519  Valid 

KARTU HIJAU  0.609973  0.284519  Valid 

KWITANSI  DOKTER 
KOSONGAN 

‐0.08335  0.284519 
Tidak 
Valid 

RESEP  0.269974  0.284519 
Tidak 
Valid 

KEMATIAN  0.212346  0.284519 
Tidak 
Valid 

 
 

Tabel 1.    Data Hasil Validitas dan Realibilitas 
Nama Barang  rHitung  rTabel  Hasil 

MATKES  0.309063  0.284519  Valid 

PENGANTAR 
AKTE 

0.179208  0.284519 
Tidak 
Valid 

KANTONG 
PLASTIK 0.5 KG 

0.602503  0.284519  Valid 

BATERAI KECIL  0.080909  0.284519 
Tidak 
Valid 

SABUN 
SUNLIGHT 

0.402907  0.284519  Valid 

 
Dari 16 (enam belas) barang yang telah 

diuji coba pada Tabel 1diperoleh 8 (delapan) data 
barang, yang diperoleh dari rhitung lebih dari rtabel 
merupakan data yang valid dan realibel sesuai 
Juliandi (2007:6), baik atau buruknya nilai validitas 
dan reliabilitas instrumen dapat dikonsultasikan 
dengan nilai rtabel. Nilai rhitung akan dibandingkan 
jika rhitung > 0.284519 (rtabel) maka data barang 
tersebut valid dan realibel, sehingga dapat digunakan 
pada peramalan. Interval kepercayaan yang 

digunakan adalah 95% untuk rata-rata data 
pengeluaran dari barang di RSSK Sepanjang. Dari 8 
(delapan) data yang tidak valid dan tidak realibel 
terjadi fluktuasi yang tinggi dan tidak stabil 

 
Perhitungan Sistem Peramalan 

Analisa hasil uji coba dilakukan untuk 
menentukan kelayakan proses peramalan berdasarkan 
desain yang telah ditetapkan. Proses peramalan 
dinilai layak bilamana keseluruhan hasil uji coba ini 
sesuai dengan output yang diharapkan.  

 
Tabel 2. Hasil Peramalan kedua Metode 

Nama Barang 
Mse 
SES 

Ra
mal 
SE
S 

MS
E 
D
M
A 

Ra
mal 
DM
A 

CLIP KERTAS 11.04 15 
19.
4 

11 

ISI STAPLERS 
KECIL 

387.91 76 
500
.3 

69 

KERTAS CD 
349757

8 
433

4 

180
045

9 

266
7 

KARTU PUTIH 
(KECIL) 

340630
.7 

229
0 

452
615
.4 

234
4 

KARTU HIJAU 
295175

.6 
182

2 

475
557
.2 

240
0 

MATKES 
31543.

32 
176 

316
44.
51 

159 

KANTONG 
PLASTIK 0.5 KG 

136.51 32 
78.
6 

29 

SABUN 
SUNLIGHT 

27.68 0 
35.
13 

0 

 
 

Tabel 3. Hasil peramalan Metode Terbaik 

Nama 
Barang 

Akt
ual 

Has
il 

Per
am
ala
n 

Selisi
h 

Metode terbaik 

CLIP 
KERTA

S 
14 15 -1 

Single 
Exponential 
Smoothing 

ISI 
STAPLE

RS 
KECIL

86 76 10 
Single 

Exponential 
Smoothing 

KERTA
S CD 

500
0 

266
7 

2333 
Double Moving 

Average 
KARTU 
PUTIH 

(KECIL) 

150
0 

229
0 

-790 
Single 

Exponential 
Smoothing 

KARTU 140 182 -422 Single 
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HIJAU 0 2 Exponential 
Smoothing 

MATKE
S 

190 176 14 
Single 

Exponential 
Smoothing 

KANTO
NG 

PLASTI
K 0.5 
KG 

32 29 3 
Double Moving 

Average 

SABUN 
SUNLIG

HT 
0 0 0 

Single 
Exponential 
Smoothing 

 
Dari 8 (delapan) data yang diuji yang 

ditampilkan pada 0, terlihat bahwa tiap barang 
mempunyai panjang periode dan alpha terbaik yang 
berbeda-beda hal ini dikarenakan pola time series 
yang berbeda-beda pada tiap data barang.  

Dari 8 (delapan)  kali percobaan metode 
double moving average muncul sebanyak 2(dua) atau 
sekitar (25%) dan sisanya adalah single exponential 
smoothing muncul sebanyak 6 (enam) kali atau 
sekitar 75% Dengan demikian maka metode single 
exponential smoothing adalah metode terbaik, dan 
dapat disimpulkan supplies pada logistik bersifat 
stasioner.  

Hasil uji coba 8 (delapan) kali percobaan 
pada metode double moving average panjang periode 
ramalan 3 (tiga) bulanan muncul sebanyak 7 (empat 
belas) kali atau sekitar 87,5% dengan error yang 
paling kecil, dengan demikian maka panjang periode 
ramalan 3 (tiga) bulanan adalah yang terbaik. 
Sedangkan metode single exponential smoothing nilai 
α = 0.2 dihasilkan nilai α = 0.2 muncul sebanyak 2 
(dua) atau sekitar 25%, dengan demikian maka dan 
nilai α=0.2 adalah yang terbaik. 
Validasi Sistem 

Analisa hasil uji coba validasi sistem 
dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa apakah 
proses-proses utama dalam sistem dengan masukan 
keseluruhan data yang ada telah berjalan 
sebagaimana mestinya. 

 
KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 
pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Pengadaan 
Supplies dengan Metode Single Exponential 
Smoothing dan Double Moving Average adalah 
sebagai berikut: 
1. Sistem Pendukung Keputusan Pengadaan 

Supplies dapat menghasilkan ramalan kebutuhan 
supplies yang digunakan sebagai pendukung 
keputusan dalam menentukan jumlah pengadaan 
supplies periode selanjutnya. Dengan jumlah 
pengadaan supplies yang tepat, maka tidak 
terljadi kelebihan atau kekurangan stok supplies.  

2. Metode Single Exponential Smoothing dan 
Double Moving Average dapat menghitung 
pengadaan supplies dengan tingkat error yang 

terkecil untuk perencanaan pengadaan supplies 
pada periode mendatang.  

3. Setiap supplies memiliki karakteristik data time 
series yang berbeda sehingga masing-masing 
barang memiliki panjang periode ramalan terbaik 
dan alpha  terbaik berbeda dengan barang lainnya.  

4. Dari hasil ujicoba validitas dan realibilitas 
diperoleh bahwa data yang valid dan realiabel 
lebih stabil dan tidak ada fluktuasi yang tinggi 
sehingga dapat dilanjutkan dengan peramalan 
dengan metode Single Exponential Smoothing dan 
Double Moving Average. 

5. Metode peramalan yang menghasilkan error 
paling sedikit berdasarkan uji coba 8 (delapan) 
data barang adalah metode Single Exponential 
Smoothing sebesar 75% dengan nilai α (alpha) 
yang paling sedikit mengasilkan error adalah α= 
0,2, artinya semakin kecil nilai α makan semakin 
minimum MSE.  

6. Sedangkan untuk Double Moving Average 
berdasarkan uji coba 8 (delapan) data barang 
menghasilkan sebesar 25% menghasilkan error 
paling sedikit dengan panjang periode yang paling 
sedikit mengasilkan error adalah periode 3 
bulanan, artinya pola data trend pada RSSK 
sedikit. 

 
Saran 

Adapun saran-saran yang dapat digunakan 
untuk mengembangkan aplikasi yang telah dibuat 
adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan dapat dilakukan dengan 

menambahkan metode exponential smoothing 
oleh Holt sebagai pembanding pada pola data 
trend. 

2. Pengembangan dengan menambahkan metode 
pada data yang bersifat musiman seperti metode 
dekomposisi klasik, regresi berganda runtut 
waktu, dan Box-Jenkins. 

3. Mengembangkan sistem terintegrasi antar bagian 
di rumah sakit sehingga proses bisnis yang terjadi 
di rumah sakit tersebut lebih efektif dan efisien. 
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