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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian sistem pendukung keputusan metode Single Exponential 

Smoothing telah pernah dilakukan oleh (Sukmarani, 2016) dengan judul 

penerapan metode Exponential Smoothing pada peramalan penjualan dalam 

penentuan kuantitas produksi roti, untuk menentukan jumlah produksi roti setiap 

hari dengan ditentukan berdasarkan jumlah roti yang terjual di hari sebelumnya.  

Pada penelitian metode Single Exponential Smoothing juga pernah 

dilakukan oleh (Aprilia, 2016) dengan judul penerapan metode forecast 

Exponential Smoothing pada jumlah pasien puskesmas, dengan definisi Single 

Exponential Smoothing merupakan metode mengulang hitungan secara terus 

menerus dengan data terbaru. Setiap data yang digunakan pada metode ini 

mempunyai bobot yang diberi nama alpha, di mana bobot ini ditentukan secara 

bebas dengan trial and error. 

Penelitian yang dilakukan (Gustriansyah, 2017) dengan judul analisis 

metode Single Exponential Smoothing dengan Brown Exponential Smoothing 

pada studi kasus memprediksi kuantiti penjualan produk farmasi di apotek, 

dengan definisi Single Exponential Smoothing  adalah metode prediksi kuantitatif 

dengan data tidak stabil dan terus memperbaiki prediksi dengan merata nilai masa 

lalu berdasarkan waktu. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem 

Menurut (Agus & Dwijayadi, 2018) sistem diartikan sebagai suatu prosedur 

jaringan kerja yang terkumpul dan saling berhubung untuk melakukan tujuan atau 

kegiatan tertentu, sedangkan menurut (Trianto & Yulianeu, 2018) sistem 

merupakan suatu alat kerja jaringan yang menghubungkan dari kumpulan element 

yang dapat saling berinteraksi dengan lainnya untuk menyelesaikan tujuan yang 

direncanakan. 
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2.2.2 Informasi 

Menurut (Trianto & Yulianeu, 2018) Informasi diartikan sebagai data yang 

diproses atau data yang mempunyai nilai arti, data itu sendiri terdiri dari fakta dan 

yang biasanya belum memiliki arti bagi pemakai, sedangkan menurut (Maulana & 

Sadikin, 2018) Informasi diartikan sebagai data yang dapat diproses menjadi suatu 

bentuk berupa fakta maupun nilai yang ada manfaatnya. 

2.2.3 Sistem Informasi 

Menurut (Maulana & Sadikin, 2018) diartikan sebagai  sistem didalam 

organisasi  yang terdiri dari prosedur, manusia, teknologi, fasilitas, media, dan 

pengendalian yang dapat menjalurkan komunikasi yang penting, memproses pada 

transaksi tertentu, memberi informasi kepada management tentang kejadian 

internal maupun eksternal yang penting, Sedangkan menurut (Rozi, 2018) sistem 

informasi dasarnya berhubungan dengan yang diperlukan dari sebuah informasi, 

dan disebutkan bahwa sebenarnya sistem informasi merupakan proses antara top 

and down yang seharusnya lebih fokus kepada eksekutif bisnis. 

2.2.4 Konsep Sistem Informasi 

Menurut penelitian (Maulana & Sadikin, 2018) sistem informasi terdapat 

empat bagian komponen fisik yaitu antara lain:  

1. Personal (Humanware) yang terdiri dari operator, pelaksana manajerial,

system analyst, programmer, database administrator, dan data entry

computer operator.

2. Prosedur (oragniware) yang terdiri dari kebijakan formal, prosedur

pengolahan data, dan operasional.

3. Perangkat pengolahan data (techware) yang terdiri dari hardware dan

software.

4. Data (infoware) yang terdiri dari berkas dan database.
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2.2.5 Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut penelitian (Agus & Dwijayadi, 2018) Sistem pendukung keputusan 

adalah alat bantu memperluas kapabilitas untuk pengambil keputusan dan sistem 

yang membantu user mengambil keputusan dalam situasi semi terstruktur namun 

tidak menggantikan penilaian mereka. Sedangkan menurut (Taufiq & Fahrozi, 

2017) merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi interaktif, 

manipulasi data, dan pemodelan bertujuan membantu berikan keputusan pada 

situasi tidak terstruktur. 

2.2.6 Metode Single Exponential Smoothing 

Menurut (Sukmarani, 2016) Single Exponential Smoothing adalah metode 

prediksi jangka pendek dengan  bedasarkan  besarnya nilai alpha: 

1. Rumus mencari forecast data  atau hasil data yang sudah diprediksi 

menggunakan metode Single Exponential Smoothing : 

           (   )      

keterangan : 

- Ft+1 : peramalan untuk period ke t + 1 

- Xt : nilai riil untuk period ke t 

- a : konstanta perantara 0 sampai 1 

- Ft : peramalan untuk periode ke t 

2. Setelah mendapat forecast data yang sudah diprediksi selanjutnya mencari 

Absolute Percentage Error (APE) :  

       
     

  
       

keterangan : 

- Ft : data sebenarnya.  

- Xt : menyatakan nilai kriteria. 

3. Setelah mendapatkan Absolute Percentage Error berikutnya adalah 

mencari akurasi pada data : 

Akurasi = 100% - APE 
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2.3 Tools Untuk Perancangan Sistem Aplikasi 

2.3.1 Flowchart 

Menurut (Setiawan, 2018) flowchart merupakan logika pada kegiatan 

informasi dalam bentuk gambaran urutan proses pada program. Flowchart dapat 

membantu programmer dan analis untuk menyelesaikan masalah pada segmen 

tertentu dan dapat membantu dalam analisis alternatif dengan simbol tertentu. 

2.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut (Irmayani, 2015) Entity Relationship Diagram dapat diartikan 

sebagai konseptual model yang menghubungan antara penyimpanan dan 

mendeskripsikan. Entity Relationship Diagram berfungsi hubungkan antar data, 

modelkan struktur data dan membuat desain database jadi bisa lebih mudah di 

pahami kepada developer.  

2.3.3 Unified Modeling Language (UML) 

Menurut (Hidayat & Rizki, 2018) adalah bahasa yang telah menjadi 

standard untuk menentukan dokumentasi artifact sistem software, merancang, 

visualisasi, dan untuk modelkan sistem dan bisnis lainnya. 

2.3.4 Use Case 

Menurut (Irmayani, 2015) merupakan penjelaskan peran pemakaian sistem 

dengan gambar terdiri dari aktor yang terkait dengan sistem dan masing peran dan 

fungsi. 

2.3.5 PHP  

Menurut (Gani, 2018) PHP merupakan bahasa program dengan basis server 

side yang berfungsi untuk merancang aplikasi web. Kelebihan dari bahasa 

program PHP merupakan open source, portabilitas, aspek performa, dan 

manipulasi terhadap sebuah basis data. 
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2.3.6 Laravel 

Menurut (Rini & Valentina, 2018) Laravel adalah framework open source 

PHP yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi web MVC atau pola arsitektur 

dengan pengembangan sistem permodul yang dapat menambahkan modul baru 

untuk akses database relasional, tools yang bantu dalam perancangan aplikasi dan 

permudah maintenance. 

2.3.7 Javascript 

Menurut (Faqih & Qudratullah, 2015) bahasa pemrograman dinamis tingkat 

tinggi yang bergerak  di  frontend  internet  dan  dapat  bekerja di  sebagian besar 

web browser seperti Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Netscape dan Opera. 

Kode Javascript biasa disisipkan dalam halaman HTML web dengan tag script 

atau di file dengan ekstensi .js. 

2.3.8 CSS (Cascading Style Sheet) 

Menurut (Purnama, 2018) CSS syntax yang berfungsi mendefenisikan 

desain dari markup, dimana markup salah satunya merupakan HTML. Untuk 

pengertian bebasnya bisa diartikan sebagai kumpulan syntax yang berguna untuk 

mendesain tampilan pada halaman HTML. 

2.3.9 Bootstrap 

Menurut (Purnama, 2018) Bootstrap merupakan framework css yang dapat 

membantu rancangan user interface web. Bootstrap di kembangkan oleh Jacob 

Thornton dan Mark Otto pada 2010 di twitter. Sekarang Bootstrap memilik lisensi 

MIT dengan berbasis secara open source. 

2.3.10 HTML (Hyper Text Markup Language) 

Menurut (Saputra, 2019) HTML (Hyper Text Markup Language) adalah 

Markup Language yang berfungsi menggambarkan struktur halaman Web. HTML 

yang dapat berfungsi untuk publikasi dokumen dengan teks, judul, daftar, tabel, 

foto. 
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2.3.11 Apache 

Apache merupakan salah satu web server yang menerima informasi layanan 

data. Web server juga berfungsi menerima request berupa HTTP atau HTTPS dari 

client side atau web browser dan memberikan kembali hasilnya dalam bentuk 

halaman web yang umumnya berbentuk HTML (Tarigan & Angela, 2018) 

2.4 Database 

2.4.1 Defenisi Database 

Pengertian database menurut (Anggraeni & Syah, 2018) adalah salah satu 

dasar software untuk membangun aplikasi komputer. Dalam database itu sendiri 

terdapat beberapa bagian yang harus dirancang untuk terbangunnnya sebuah 

database dengan tabel, relationship, dan query atau tempat kumpulan table yang 

memiliki atribut dan data.  

2.4.2  DBMS (Database Managements System) 

Pengertian DBMS menurut (Khambali & Siswanto, 2018) adalah sistem 

yang dibuat membantu user dalam mengolah basis data. Sistem DBMS dirancang 

untuk menyelesaikan kelemahan sistem dalam proses data berkas. 

2.4.3  SQLite 

Menurut (Yusuf & Fauzi, 2018) adalah software database berbasis 

embedded yang sangat populer, kecepatan yang sangat cepat pengembangannya 

menggunakan memory yang sangat sedikit dengan dan kombinasi SQL interface, 

dalam membuka dan merancang database dipergunakan dengan libraries dan 

harus di import terlebih dahulu. 
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