
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Metode Least Square (Kuadrat Terkecil) 

Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret 

berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan dimasa 

lampau untuk melakukan peramalan penjualan dimasa mendatang sehingga dapat 

ditentukan hasilnya. Least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk 

melihat trend dari data deret waktu menurut (Hariri, 2016). Persamaan 2.1 

merupakan persamaan metode least square.  

 𝑌= 𝑎 + 𝑏x.........................................................(2.1) 

Keterangan:  

Y: Jumlah Penjualan  

a dan b: Koefisien  

x/t: waktu tertentu dalam bentuk kode  

Dalam menentukan nilai x/t seringkali digunakan teknik alternatif dengan 

memberikan skor atau kode. Dalam hal ini dilakukan pembagian data menjadi dua 

kelompok, yaitu:  

a. Data genap, maka skor nilai t nya: …,-5, -3, -1,1, 3, 5,…  

b. Data ganjil, maka skor nilai t nya: …,-3,-2, -1, 0, 1, 2, 3,…  

Kemudian untuk mengetahui koefisien a dan b dicari dengan Persamaan 2.2 dan 

2.3.  

 a= 
ΣY

N
……………………………………..…..(2.2) 

 b= 
ΣXY

ΣX2
…..........................................................(2.3) 

Salah satu contoh soal dalam buku menurut (Nugroho, 1985). Produksi 

sebuah perkebunan coklat selama 1970-1982 adalah seperti tercantum pada  Tabel 

2.1. Untuk mengecek perkembangan rata-ratanya pertahun dan untuk dapat 

memperkirakan besar produksinya ditahun-tahun mendatang, tentukanlah 

persamaan garis trend produksinya. 
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Tabel 2. 1 Tabel Soal 

No Tahun X Y = produksi (ton) X
2
 XY 

1 1970 -6 12 36 -72 

2 1971 -5 13 25 -65 

3 1972 -4 13 16 -52 

4 1973 -3 28 9 -84 

5 1974 -2 47 4 -94 

6 1975 -1 58 1 -58 

7 1976 0 50 0 0 

8 1977 1 49 1 49 

9 1978 2 72 4 144 

10 1979 3 65 9 195 

11 1980 4 61 16 244 

12 1981 5 78 25 390 

13 1982 6 80 36 480 

N=13 Jumlah 0 626 182 1077 
Sumber : (Nugroho, 1985). 

Penyelesaian:  

Dengan Mengumpamakan, bahwa: 

1. Trend-produksi yang ditanyakan itu linier dan positif. 

2. Gerak-gerak lainnya ada yang berpengaruh baik dan berpengaruh buruk 

pada trend, sehingga resultant bisa diabaikan. 

3. Tahun-tahunnya (guna penyederhanaan hitungan) bisa disederhanakan, 

Maka besarnya a dan b bisa dihitung dari Persamaan normal: 

a=  
𝚺𝐘

𝐍
 = 626/13 = 40,46 

b=  
𝚺𝐗𝐘

𝚺X2
  = 1077/182 = 5,92 

Sehingga:  Y   = a+b X 

 = 40,46 + 5,92 (X) 

Catatan: 

Kalau hanya untuk memenuhi pertanyaan dalam soal (yaitu (i) untuk 

mengecek perkembangan, dan (ii) untuk memperkirakan besar produksi dimasa 

mendatang), maka persamaan tersebut sudah mencukupi: 

1. Perhatikan unsur b (= 5,92 ton) dalam persamaan. Nilai itu menyatakan, 

bahwa rata-rata setiap tahun produksi coklat perkebunan bersangkutan 
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naik dengan 5,92 ton (perhatikan bahwa perkembangannya adalah linier, 

jadi tidak dalam sekian persen). 

2. Selanjutnya, kalau kita ingin tahu, kira-kira berapa produksi tahun 1986? 

Tahun 1986 adalah 10 tahun sesudah tahun 0 (=tahun 1976), maka 

perkiraan produksi untuk 1986 adalah: 

Y = 40,46 + 5,92 (10) 

= 99,66 ton. 

2.2 Basis data  

Basis data adalah kumpulan data (elementer) yang secara logika berkaitan 

dalam merepresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain tertentu 

untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu. Basis data adalah kumpulan data 

yang saling berhubungan yang merefleksikan fakta-fakta yang terdapat di 

organisasi. Basis data mendeskripsikan state organisasi/perusahaan/sistem. Saat 

satu kejadian muncul di dunia nyata mengubah state organisasi/perusahaan/sistem 

maka satu perubahan pun harus dilakukan terhadap data yang disimpan di basis 

data. Basis data merupakan komponen utama sistem informasi karena semua 

informasi untuk pengambilan keputusan berasal dari data di basis data. 

Pengelolaan basis data yang buruk dapat  mengakibatkan ketidak tersediaan data 

penting yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam 

pengambilan keputusan (Bambang, 2004). 

2.3  MySQL  

MySQL adalah program database server yang mampu  menerima dan 

mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah 

standar SQL (Structured Query Language).  

MySQL merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas 

menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus 

membeli atau membayar lisensinya. MySQL pertama kali dirintis oleh seorang 

programmer database bernama Michael Widenius. Anda dapat menghubunginya 

melalui email dengan alamat monty@analytikerna.se. Selain sebagai database 

server, MySQL juga merupakan program yang dapat mengakses suatu database 

MySQL yang berposisi sebagai server. Pada saat itu berarti program kita berposisi 
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sebagai client. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan baik 

sebagai client maupun server (Bunafit, 2005). 

MySQL merupakan software sistem manajemen database (Database 

Management System (DBMS) yang sangat popular di kalangan pemrogram web, 

terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan script PHP dan Perl. 

MysQL mendapatkan penghargaan sebagai database terbaik untuk server 

Linux Magazine pada tahun 2002 dan 2001, dan sebagai database favorite pada 

tahun 2000 (Betha, 2005). 

2.4       PHP  

Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah script 

Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar riwayat hidupnya, 

yaitu tahun 1994. Tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP/FI Versi 2 di mana  

versi tersebut dapat menempelkan kode terstruktur dalam tag Hypertext Markup 

Language (HTML) dan juga PHP dapat berkomunikasi dengan database. 

PHP sebagai alternatif lain memberikan solusi sangat murah (karena gratis 

digunakan) dan dapat berjalan diberbagai jenis platform. Hypertext Preprosessor 

(PHP) adalah script bersifat server-side yang ditambahkan ke dalam HTML. 

Script ini akan membuat suatu aplikasi dapat diintegrasikan kedalam HTML 

sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat 

dinamis. Sifat server-side berarti pengerjaan script dilakukan di server, baru 

kemudian hasilnya di kirimkan ke browser (Kustiyahningsih, 2011). 

2.5     Metode System Development Life Cycle (SDLC) 

Model waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat 

lunak yang ada di dalam model SDLC. Menurut Sukamto dkk, (2013:26) 

mengemukakan bahwa “System Development Life Cycle adalah proses 

mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan 

menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk 

mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, berdasarkan best 

practice atau cara-cara yang sudah teruji baik.”  

Sedangkan (Sukamto, 2013) di jelaskan bahwa model waterfall sering juga 

disebut model sekuensi linear atau alur hidup klasik. Pengembangan sistem 
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dikerjakan secara terurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian dan 

tahap pendukung dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

(Sumber: Sukamto, 2013) 

1. Analisis  

Dalam tahap ini penulis mulai menganalisa apa saja kebutuhan dari sistem, 

mulai dari kebutuhan fungsional sistem maupun keb utuhan non fungsional 

dari sistem. 

2. Desain  

Tahap desain merupakan tahapan lanjut dari tahap analisis dimana dalam 

tahap ini disajikan desain-desain dari aplikasi seperti desain antar muka, 

dan desain database yang akan diterapkan kedalam sistem informasi 

ramalan obat yang akan dibuat. 

3. Pengkodean  

Pada tahap ini penulis menerapkan desain database serta desain antar 

muka kedalam bahasa pemrograman, dimana bahasa pemrograman yang 

dipakai adalah menggunakan bahasa PHP untuk website.  

4. Pengujian  

Tahap uji merupakan tahap akhir dalam metode waterfall dimana dalam 

tahap pengujian ini digunakan teknik pengujian blackbox testing. 

2.6 Flowchart 

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang 

menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart 

merupakan cara penyajian dari suatu algoritma (It-jurnal, 2016). 

Sistem/Rekayasa 

Informasi 

Analisis Desain Pengkodean Pengujian 
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Dalam penulisan flowchart dikenal dua model, yaitu sistem flowchart dan 

program flowchart: 

1.      Sistem Flowchart 

Yaitu bagan yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari 

beberapa file di dalam media tertentu.  Melalui flowchart ini terlihat jenis 

media penyimpanan yang dipakai dalam pengolahan data dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem Flowchart 

(Sumber: It-jurnal, 2016) 

Selain itu juga menggambarkan file yang dipakai sebagai input dan output.  

Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan 

masalah namun hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang 

dibentuk. 

2.    Program Flowchart 

Yaitu bagan yang memperlihatkan  urutan dan hubungan proses dalam 

suatu  program. Dua jenis metode penggambaran program flowchart: 

a. Conceptual Flowchart, menggambarkan alur pemecahan masalah 

secara global.  

b. Detail Flowchart, menggambarkan alur pemecahan masalah secara 

rinci dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

Keyboard 

CPU Disket 

VDU 
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 Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 Detail Flowchart 

Gambar 2.3 Bentuk Flowchart dari conceptual dan detail Flowchart. 

(Sumber: It-jurnal, 2016) 

2.7  Sejarah Bootstrap 

Bootstrap awalnya dibuat dan dikembangkan oleh pekerja/programmer 

Twitter, yaitu Mark Octo dan Jacob Thornton sejak tahun 2011. Saat itu memang 

para programmer di Twitter menggunakan berbagai macam tools dan library yang 

mereka kuasai dan disukai untuk melakukan pekerjaannya, sehingga tidak ada 

standarisasi dalam penamaan suatu class. Akibatnya sulit untuk dikelola, maka 

dari itu keduanya membuat suatu tools ataupun framework yang digunakan 

bersama dilingkukan internal twitter. 

Sejak diluncurkan pada bulan agustus 2011, bootstrap telah berevolusi dari 

proyek yang hanya basis css menjadi sebuah framework yang lebih lengkap yang 

juga berisi javascript plugin, icon, forms, dan button. 

Start 

Input 

Proses 

Output 

End 

Start 

End 

Input “Berapa data”; N 

Jml= 0 

For K= 1 to N 

Input Bil 

l 

Next K 

Jml= Jml + Bil 

Print “Jumlah =”; Jml 
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Pada januari 2012, bootstrap merilis versi 2.0 yang di dalamnya sudah 

memasukan fitur responsive layout dan sejak itu penggunaan bootstrap sangat 

banyak sekali sehingga menjadi proyek Github yang sangan banyak di copy 

hingga 20.000 kali. 

Dua tahun setelah itu tepatnya pada bulan agustus 2014 bootstrap kembali 

mengeluarkan versi terbaru yaitu versi 3.0 yang didalamnya sudah 

mengakomodasi konsep mobile first artinya didalam pembuatan dan 

pengembangan mulai dari layar yang terkecil dahulu 

(mobile/handphone/smartphone) dan secara bertahap pada tampilan yang paling 

besar. 

Baru-baru ini bootstrap merilis versi 4.0 (sebelumnya pada tahun 2017 

sudah dirilis versi betanya) sebagai penyempurnaan dokumentasi dan menambah 

beberapa fitur tambahan yang saat ini sedang booming yaitu dengan memberikan 

tampilan lebih baik bagi para pengembang e-commerce dan tampak lebih stabil 

dan dengan ini maka versi 2.0 dan 3.0 tidak akan ada lagi support atau update 

dalam penggunaannya (Thidiweb, 2018). 

2.8  Sejarah Rumah Sakit Bhayangkari 

Untuk legalitas penyelenggaraan Rumah Sakit maka departemen kesehatan 

Republik Indonesia memberikan izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan 

Menteri Tahun 1969 Seksi Kesehatan Komdak IV  Riau yang berlokasi di Jalan 

Teratai. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada tahun 1975 Rumah Sakit 

KOMDAK IV Riau menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru TK.IV, maka 

pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2013 Rumah Sakit Bhayangkara 

Pekanbaru Polda ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum  Kelas C. 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: YM.0204.3.1.1080 tentang 

pemberian izin penyelenggaraan kepada markas besar Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI 

Jakarta. Untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Provinsi 

Riau dan telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kota 

Nomor: 710/441/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang pemberian izin 

Operasional Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru. 
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Untuk meningkatkan mutu rumah sakit dalam memberikan pelayanan 

kesehatan terhadap Anggota Polri, PNS Polri dan keluarga serta masyarakat 

secara umum dan adanya program dari Departemen Kesehatan RI untuk 

mewajibkan setiap rumah sakit menerapkan standar pelayanan rumah sakit maka 

Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru berusaha untuk memenuhinya dan 

berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: YM.01.10/III/4685/09 

Tanggal 12 November 2009 telah ditetapkan status Akreditasi penuh tingkat dasar 

kepada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru. 

2.9 Visi dan Misi 

Visi 

Menjadikan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru sebagai Rumah Sakit 

Bhayangkara yang memiliki daya saing, kualitas, kemampuan dan menjadi salah 

satu Rumah Sakit pilihan dalam hal pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. 

Misi 

1. Memberi dukungan operasional Polri. 

2. Memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, PNS Polri.  

3. Masyarakat Polri dan masyarakat umum dalam kerangka sistem. 

4. Jaminan kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). 

5. Meningkatkan  kemampuan serta keterampilan pegawai melalui pelatihan-

pelatihan baik melalui pelatihan internal, maupun external Polri untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. 

6. Melengkapi dan memelihara sarana dan prasarana penunjang medis. 

7. Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak. 

8. Menyelenggarakan kedokteran kepolisian meliput rawat tahanan, institusi 

penerima wajib lapor dan rehabilitasi narkoba, melaksanakan kedokteran 

forensik (VER dan Otopsi). 

2.10 Struktur Rumah Sakit Bhayangkara tahun 2017 

 Struktur Rumah Sakit Bhayangkara dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.4 Struktur Rumah Sakit Bhayangkara 

(Sumber: Profil Rumah Sakit Bhayangkara 2017) 

2.11   Hasil Penelitian Terdahulu 

 Pembahasan tentang metode least square bukanlah hal baru, oleh karena 

itu penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu menjadi referensi atau studi 

pustaka. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Rachmad Budi Septiawan, dan 

Erna Zuni Astuti dengan judul perbandingan metode setengah rata-rata dan 

metode kuadrat terkecil untuk peramalan pendapatan perusahaan di BLU UPTD 

Terminal Mangkang Semarang pada 2016. Penelitian tersebut menyimpulkan: 

1. Metode least squared untuk peramalan koridor satu mempunyai nilai 

MAPE 8,33% dan RMSE 60.755.001,55 dan untuk peramalan koridor dua 

mempunyai nilai MAPE 18% dan RMSE 63.631.105,41. 

2. Metode semi average untuk peramalan koridor satu mempunyai nilai 

MAPE  8,65% dan RSME 62.340.956,08 dan untuk peramalan koridor dua 

mempunyai nilai MAPE 20,36% dan RMSE 66.496.101,15. 

3. Metode least squared disimpulkan lebih baik disbanding metode semi 

average dalam peramalan pendapatan BLU Terminal Mangkang. 

Penelitian terdahulu kedua oleh Muhammad Ihsan Fauzi Rambe yang 

berjudul perancangan aplikasi peramalan persediaan obat-obatan menggunakan 
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metode least square pada Apotek Mutiara Hati pada 2014. Penelitian tersebut 

menyimpulkan: 

1. Analisis peramalan menggunakan metode least square dapat dipergunakan 

untuk meramalkan penjualan obat di periode yang akan datang pada 

berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya.  

2. Aplikasi analisis peramalan dapat menghasilkan hasil ramalan dan telah 

meminimumkan kesalahan meramal (forecast error) tingkat penjualan 

obat-obatan pada Apotek. 

Penelitian terdahulu ketiga oleh Wendi Wirasta dan Muhammad Luthfi 

Ashari yang berjudul penerapan least square method untuk peramalan penjualan 

di HijabStory Bandung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan 

menggunakan metode least square dapat diketahui bahwa penjualan akan 

mengalami kenaikan dengan nilai akurasi dari peramalan yang dilakukan sebesar 

MAD = 23,26 dan MSE = 1074,65. Agar meningkatkan akurasi, sebaiknya data 

yang digunakan minimal 1 tahun. Penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Tahun 
Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Muham

mad 

Ihsan 

Fauzi 

Rambe 

Peranca

ngan 

Aplikasi 

Peramal

an 

Persedia

n Obat-

Obatan 

Menggu

nakan 

Metode 

Least 

Square 

di 

Apotik 

Mutiara 

Hati. 

2014 1. Meramalkan 

penjualan 

obat-obatan   

di Apotek 

Mutiara Hati 

Medan 

dengan 

menggunaka

n least 

berdasarkan 

data  

penjualan 

tahun 

sebelumnya. 

2. Membangun 

aplikasi 

analisis 

peramalan 

persediaan 

obat-obatan  

1. Analisis peramalan 

menggunakan 

metode least square 

dapat dipergunakan 

untuk meramalkan 

penjualan obat di 

periode yang akan 

datang pada 

berdasarkan data 

penjualan tahun 

sebelumnya. 

2. Aplikasi analisis 

peramalan dapat 

menghasilkan hasil 

ramalan dan telah 

meminimumkan 

kesalahan meramal 

(forecast error) 

tingkat penjualan 

obat-obatan pada  
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Tahun 
Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

    pada Apotek 

Mutiara Hati 

Medan 

menggunaka

n least 

square. 

Apotek. dimana 

terdapat lingkungan 

yang teratur melalui 

teamwork yang 

baik. Pegawai 

mengharapkan 

kedepan ada 

pengembangan 

mutu sumber daya. 

2. Rachm

ad Budi 

Septiaw

an, dan 

Erna 

Zuni 

Astuti 

Perbandi

ngan 

Metode 

Setenga

h rata-

rata dan 

Metode 

Kuadrat 

Terkecil 

untuk 

Peramal

an 

Pendapa

tan 

Perusah

aan di 

BLU 

UPTD 

Termina

l 

Mangka

ng 

Semaran

g. 

2016  1. Metode least 

squared untuk 

peramalan koridor 

satu mempunyai 

nilai MAPE 8,33% 

dan RMSE 

60.755.001,55 dan 

untuk peramalan 

koridor dua 

mempunyai nilai 

MAPE 18% dan 

RMSE 

63.631.105,41. 

2. Metode semi 

average untuk 

peramalan koridor 

satu mempunyai 

nilai MAPE  8,65% 

dan RSME 

62.340.956,08 dan 

untuk peramalan 

koridor dua 

mempunyai nilai 

MAPE 20,36% dan 

RMSE 

66.496.101,15. 

3. Metode least 

squared 

disimpulkan lebih 

baik dibanding 

metode semi 

average dalam 

peramalan  
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Tahun 
Tujuan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

     pendapatan BLU 

Terminal Mangkang. 

3. Wendi 

Wirasta 

dan 

Muham

mad 

Luthfi 

Ashari 

Penerap

an Least 

Square 

Method 

untuk 

Peramal

an 

Penjuala

n di 

Hijab 

Story 

Bandun

g. 

2017  Dengan menggunakan 

metode least square 

dapat diketahui bahwa 

penjualan akan 

mengalami kenaikan 

dengan nilai akurasi 

dari peramalan yang 

dilakukan sebesar 

MAD = 23,26 dan 

MSE = 1074,65. Agar 

meningkatkan akurasi, 

sebaiknya data yang 

digunakan minimal 1 

tahun. 

 

 


