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Abstrak—Obat merupakan salah satu komponen terpenting 
dalam bidang kesehatan. Salah satu sarana kesehatan di 
masyarakat adalah apotek. Persediaan obat di apotek harus selalu 
terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Optimalisasi 
permintaan obat dapat dibantu menggunakan metode peramalan. 
Namun jenis obat di apotek sangat banyak dan tidak mungkin 
untuk diramalkan satu persatu, sehingga diperlukan 
pengelompokan menggunakan cluster time series untuk 
selanjutnya dilakukan peramalan menggunakan neural network. 
Pengelompokan didasarkan pada visualisasi dendogram 
menggunakan jarak autocorrelation. Identifikasi neural network 
dilakukan pada tiap anggota cluster sebanyak 10 kali training 
dengan membandingkan antara 1 hingga 5 neuron menggunakan 
metode feedforward. Tiap cluster dilakukan peramalan dengan 
input, neuron dan bobot paling optimum yang dilihat dari nilai 
RMSE terkecil. Data yang digunakan adalah permintaan obat dari 
bulan Maret 2015 hingga April 2016. Jenis obat yang digunakan 
sebanyak 7888 jenis dan di reduksi menjadi 130 jenis. Pembuatan 
sistem informasi diperlukan agar kedepannya pihak apotek dapat 
melakukan peramalan sendiri. 

 
Kata Kunci—ClusterTime Series, Dendogram, Neural 

Network, Jarak Autocorrelation, Feedforward, Obat. 

I. PENDAHULUAN 
bat merupakan komponen terpenting dalam bidang 
kesehatan. Obat terbentuk dari suatu zat kimiawi, 
hewani, atau nabati yang dalam dosis tertentu mampu 

menyembuhkan, meringankan dan mencegah penyakit yang 
akan masuk ke dalam tubuh kita [1]. Salah satu tempat 
penyedia obat adalah apotek. Sebagai sarana kesehatan apotek 
perlu mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu dengan 
cara menyediakan obat dengan mutu terbaik. Dalam 
melakukan penyediaan obat ada kalanya apotek kekurangan 
stok, maka apotek perlu melakukan prediksi obat apa saja 
yang kemungkinan besar akan dipakai pada kurun waktu 
tertentu.  

Peramalan dapat diartikan sebagai prediksi nilai-nilai 
sebuah variabel berdasarkan nilai dari variabel tersebut atau 
variabel yang berhubungan. Meramal juga dapat didasarkan 
pada data historis dan pengalaman [12]. Untuk jangka 
waktunya, peramalan terbagi menjadi 3 yaitu jangka pendek 
untuk kurun waktu kurang dari 3 bulan. Jangka menengah 
untuk kurun waktu antara 3 bulan hingga 4 tahun dan jangka 
panjang untuk kurun waktu lebih dari 3 tahun [6]. Pada 
penelitian ini nantinya akan digunakan peramalan time series 
karena data yang digunakan berhubungan dengan deret waktu. 

Salah satu peramalan yang sering digunakan adalah neural 
network. Sebelum dilakukan peramalan, data di kelompokkan 
terlebih dahulu dengan metode cluster time series. 

Clustering adalah proses pengelompokan objek 
berdasarkan informasi dari data dengan tujuan untuk 
memaksimalkan kesamaan antar anggota dan meminimumkan 
kesamaan antar cluster[5]. Cluster yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu clustertime series dimana cluster ini 
berfungsi untuk mengelompokkan data kurun waktu. 
Referensi yang digunakan adalah jurnal ‘Data Mining 
Peramalan Konsumsi Listrik dengan Pendekatan Cluster Time 
Series sebagai Preprocessing’ [14]. Setelah data terbagi 
menjadi beberapa kelompok, selanjutnya akan dilakukan 
peramalan menggunakan neural network. 

Artificial Neural Network merupakan pemrosesan 
informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan 
saraf manusiadan memiliki karakteristik kinerja tertentu [3]. 
Pada penelitian ini digunakan jaringan perambatan galat 
mundur (backpropagation) karena merupakan salah satu 
algoritma yang sering digunakan dalam menyelesaikan 
masalah yang rumit. Referensi yang digunakan adalah jurnal 
dengan judul ‘On The Multivariate Time Series Rainfall 
Modeling Using Time Delay Neural Network’ [4]. Selain itu 
juga terdapat referensi lain yaitu jurnal ‘Multi Output Neural 
Network for The Temperature Forecasting in Semarang’ [16]. 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak 
luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan [9]. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 
Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan 

penelitian terdahulu sebagai referensi, yaitu jurnal Mohammad 
Alfan Alfian Riyadi, Kartika Fithriasari dan Dwiatmono Agus 
Widodo yang berjudul ‘Data Mining Peramalan Konsumsi 
Listrik dengan Pendekatan Cluster Time Series sebagai 
Preprocessing’. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan jika 
kondisi big data dan data time series memiliki permasalahan 
tersendiri didalam mengolah suatu data. Terlebih lagi data 
tersebut juga multivariabel. Salah satu permasalahan yang 
terjadi adalah ketika proses identifikasi model yang sesuai 

Sistem Informasi Optimalisasi Perencanaan Permintaan 
Obat Dengan Metode Cluster Time Series Dan Neural 

Network Di Apotek K24 Pucang Surabaya  
(1)Dias Ardha Praditadan(2)Kartika Fithriasari 

Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia 
e-mail: (1)diaz.ardha@gmail.com dan (2)kartika_f@statistika.its.ac.id 

O 



 

2 
 

untuk tiap series. Beberapa metode time series seperti ARIMA 
dan ANN membutuhkan proses identifikasi untuk menentukan 
orde ARIMA dan input ANN yang akan digunakan. 
Melakukan identifikasi satu per satu tiap series tidak mungkin 
dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan preprocessing data salah 
satunya dengan menggunakan cluster. Metode ukuran 
kesamaan dalam cluster time series salah satunya adalah 
autocorrelationbaseddistance.  Dari masing-masing cluster 
yang dihasilkan dipilih salah satu anggota untuk dilakukan 
permodelan [14]. 

B. Cluster Time Series 
Pada penelitian kali ini akan digunakan sebuah pendekatan 

clustering untuk menganalisis data time series. Clustering 
adalah proses pengelompokan objek berdasarkan informasi 
dari data dengan tujuan untuk memaksimalkan kesamaan antar 
anggota dan meminimkan kesamaan antar cluster[5]. 

Untuk time series clustering dengan software R, langkah 
pertama bekerja di luar jarak yang tepat atau kesamaan 
matriks, kemudian langkah kedua menggunakan teknik 
pengelompokan yang ada seperti k-means, hierarchial 
clustering, density based clustering atau subscape clustering 
untuk mencari struktur cluster tersebut [2]. 

Hal yang penting dalam analisis cluster adalah ukuran 
kesamaan. Khusus pada kasus time series ukuran 
ketidaksamaan yang dapat digunakan salah satunya adalah 
Autocorrelation-based Distances.  

Proses stokastik {𝑋𝑋𝑡𝑡}𝑡𝑡=1𝑇𝑇 , dimana T merupakan banyakdata 
time series. Kemudian vektor 𝜌𝜌𝑋𝑋𝑇𝑇 = �𝜌𝜌1𝑋𝑋𝑇𝑇 ,𝜌𝜌2𝑋𝑋𝑇𝑇 … ,𝜌𝜌𝐿𝐿𝑋𝑋𝑇𝑇�

′
 dan 

𝜌𝜌𝑌𝑌𝑇𝑇 = (𝜌𝜌1𝑌𝑌𝑇𝑇 ,𝜌𝜌2𝑌𝑌𝑇𝑇 … ,𝜌𝜌𝐿𝐿𝑌𝑌𝑇𝑇)′ menyatakan vektor auto-
correlation lag ke-1 hingga lag ke-L. Selanjutnya vektor 
autocorrelation dari XTdan YTdi estimasi oleh 𝜌𝜌�𝑥𝑥𝑇𝑇 dan 𝜌𝜌�𝑌𝑌𝑇𝑇 , 
untuk beberapa L seperti 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑥𝑥𝑇𝑇 ≈ 0, dengan i = 1, 2, ..., L untuk 
setiap i>L[11]. Formula dari ukuran tersebut ditunjukkan pada 
persamaan di bawah ini. 

𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑋𝑋𝑇𝑇 ,𝑌𝑌𝑇𝑇) = �(𝜌𝜌�𝑋𝑋𝑇𝑇 − 𝜌𝜌�𝑌𝑌𝑇𝑇)′Ω−1(𝜌𝜌�𝑋𝑋𝑇𝑇 − 𝜌𝜌�𝑌𝑌𝑇𝑇)    1 

Dengan : 
𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑋𝑋𝑇𝑇 ,𝑌𝑌𝑇𝑇) = jarak autocorrelation vektor XT dan YT 

𝜌𝜌�𝑋𝑋𝑇𝑇  = estimasi vektor autocorrelation 

C. Complete Linkage 
Algoritma cluster hirarki complete 

linkagemerupakanmetode pengelompokan anggota cluster 
berdasarkan jarak terjauh. Rumus yang digunakan untuk 
menentukan jarak antara kelompok (i,j) dengan k adalah pada 
persamaan 2 sebagai berikut [10]. 

d(i,j)k = max ( dik, djk )                           2 
dengan :  
dik = jarak antara kelompok i dan k 
djk = jarak antara kelompok j dan k 
d(ij)k= jarak antara kelompok ij dan kelompok k 

D. Autocorrelation Function dan Partial Autocorrelation 
Function 

Proses stasioneritas nilai 𝐸𝐸 (𝑌𝑌𝑡𝑡) = 𝜇𝜇 dan 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑌𝑌𝑡𝑡) = 𝜎𝜎2 
adalah konstan.Fungsi kovarians𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑌𝑌𝑡𝑡  ,𝑌𝑌𝑠𝑠) merupakan 
perbedaan waktu antara |𝑡𝑡 − 𝑠𝑠|. Sehingga kovarians antara 
𝑌𝑌𝑡𝑡dan 𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘dapat dituliskan sebagai berikut:  

𝛾𝛾𝑘𝑘 =  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑌𝑌𝑡𝑡  ,𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘)  =  𝐸𝐸 (𝑌𝑌𝑡𝑡 − 𝜇𝜇) (𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘 − 𝜇𝜇 )   3 
Korelasi antara 𝑌𝑌𝑡𝑡 dan 𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘 adalah sebagai berikut  

𝜌𝜌𝑘𝑘 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑌𝑌𝑡𝑡 ,𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘) 
�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌𝑡𝑡)�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘)

       4 

dimana 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑌𝑌𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘)dan perkalian dari akar 
persamaan tersebut merupakan fungsi autokovarians dan 𝜌𝜌𝑘𝑘 
adalah Autocorrelation Function (ACF). Selanjutnya perlu 
dilakukan investigasi korelasi antara 𝑌𝑌𝑡𝑡dan 𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘 setelah tidak 
melibatkan pengaruh dari variabel 𝑌𝑌𝑡𝑡+1,𝑌𝑌𝑡𝑡+2, …. dan 𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘−1 
yang dihilangkan. Sehingga korelasi bersyarat dapat dituliskan 
sebagai berikut 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑌𝑌𝑡𝑡  ,𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘|𝑌𝑌𝑡𝑡+1,𝑌𝑌𝑡𝑡+2, … 𝑌𝑌𝑡𝑡+𝑘𝑘−1)     5 
Persamaan Partial Autocorrelation Function (PACF) dapat 
dituliskan sebagai berikut [15]. 

𝜙𝜙𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝜌𝜌𝑘𝑘−∑ 𝜙𝜙𝑘𝑘−1,𝑗𝑗 𝜌𝜌𝑘𝑘

𝑘𝑘−1
𝑗𝑗=1

1−∑ 𝜙𝜙𝑘𝑘−1,𝑗𝑗 𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘−1
𝑗𝑗=1
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dengan : 𝜙𝜙𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝜙𝜙𝑘𝑘−1,𝑘𝑘 − 𝜙𝜙𝑘𝑘𝑘𝑘𝜙𝜙𝑘𝑘−1,𝑘𝑘−𝑘𝑘; untuk j=1,2,..,k-1 

E. Neural Network 
Artificial neural network adalah pengolahan sistem 

informasi yang memiliki karakteristik kinerja tertentu yang 
sama dengan biological neural network.  

Neuralnetwork ditandai dengan pola neuron yang saling 
terkoneksi (architecture), algoritma untuk menentukan bobot 
pada koneksi dan fungsi aktivasi. 

Setiap neuron memiliki keadaan internal, disebut 
activation atau activitylevel, yang merupakan fungsi dari input 
yang telah diterima. Biasanya neuron mengirimkan aktivasi 
sebagai sinyal untuk beberapa neuron lainnya. Penting untuk 
dicatat bahwa neuron dapat mengirimkan satu sinyal pada satu 
waktu, meskipun sinyal juga disiarkan ke beberapa neuron 
lainnya. 

Misalnya, anggap sebagai neuronZ, diilustrasikan pada 
Gambar 1, yang menerima masukan dari neuron X1, X2, dan 
X3. yang activation (sinyal output) dari neuron x1, x2, dan x3. 
bobot pada koneksi dari X1, X2, dan X3 ke neuron z adalah w1, 
w2, dan w3. input jaringan, z_in ke neuron z adalah jumlah dari 
sinyal terbobot dari neuron X1, X2, dan X3. 

Z_in = W1X1 + W2X2 + W3X3     7 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 NeuralNetwork Sederhana 

Activationz dari neuron Z diberikan oleh beberapa fungsi 
input jaringan. z = f (z_in), misalnya fungsi sigmoid logistik 
(kurva berbentuk S) 

𝑓𝑓(𝑧𝑧_𝑖𝑖𝑖𝑖) = 1
1+exp (−𝑧𝑧_𝑖𝑖𝑖𝑖)
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Lebih lanjutnya bahwa neuron Z terhubung ke neuron Y1 

dan Y2, dengan masing-masing bobot v1 dan v2, seperti yang 
ditampilkan dalam Gambar 2. Neuron Z mengirimkan sinyal z 
untuk masing-masing unit. Namun, secara umum, nilai-nilai 
yang diterima oleh neuron Y1 dan Y2 akan berbeda. 
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Gambar 2 Neural NetworkSederhana 
Meskipun neuralnetwork pada Gambar 2 adalah sangat 

sederhana, kehadiran unit tersembunyi, bersama dengan fungsi 
aktivasi nonlinear memberikan kemampuan untuk 
memecahkan lebih banyak masalah daripada yang bisa 
diselesaikan dengan hanya unit input dan output[3]. 

F. Backpropagation 
Pelatihan backpropagation melibatkan tiga tahap yaitu 

feedforward dari pola pelatihan input, backpropagation dari 
kesalahan terkait, dan penyesuaian bobot. 

 
Gambar 3 Backpropagation Neural Network Satu Hidden Layer 

Selama feedforward, setiap unit input (Xi) menerima sinyal 
input dan menyebarkan sinyal ini ke masing-masing unit 
tersembunyi dan dilanjutkan mengirim sinyal sinyal ke setiap 
unit output. Bobot untuk semua lapisan disesuaikan secara 
bersamaan. Penyesuaian bobot wjk (dari hidden unit Zj ke 
output unit Yk) didasarkan pada δk faktor dan zjactivation dari 
unit tersembunyi Zj. Penyesuaian bobot vij (dari input unit Xi 
ke hidden unit Zj) didasarkan pada δj faktor dan xiactivation 
dari input unit [3]. 

G. Pemilihan Model Terbaik 
Pemilihan model terbaik dapat dilakukan berdasarkan 

beberapa kriteria, salah satu kriteria yang dijadikan sebagai 
pemilihan model terbaik adalah nilai Root Mean Square Error 
(RMSE). Berikut rumus umum dari RMSE [15]. 

( )
n

ŶY
RMSE

n

1t

2

tt∑
=

−
=      9 

dimana,  

tY  : nilai sebenarnya pada waktu ke-t 

tŶ  : nilai dugaan pada waktu ke-t 
n  : jumlah observasi dari data time series 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Apotek K24 Pucang Surabaya. 
Data tersebut berupah jumlah permintaan obat dengan jenis 
obat sebanyak 7888 jenis dan setelah di reduksi berkurang 
menjadi 130 data jenis obat dengan periode mingguan dari 
bulan Maret 2015 hingga April 2016. 

B. Variabel Penelitian 
Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini 

yaitu jumlah permintaan obat di Apotek K24 Pucang 
Surabaya. 
C. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1. Melakukan reduksi data dengan menghilangkan data yang 

bernilai nol. 
2. Melakukan analisis cluster time series dengan tahapan 

menentukan jumlahcluster yang terbentuk dari visualisasi 
dendogram. Selanjutnya menghitung jarak menggunakan 
autocorrelation based distance. Dan yang terakhir 
menentukan anggota untuk masing-masing cluster dengan 
metode algoritma complete. 

3. Mengambil salah satu data dari tiap cluster untuk 
dilakukan analisis menggunakan plot ACF dan PACF. 
Dilihat lag yang keluar untuk menentukan jumlahinput dari 
tiap cluster. 

4. Melakukan training pada tiap satu anggota clusterterpilih 
sebanyak 10 kali dengan membandingkan menggunakan 1 
sampai 5 neuron hingga terpilihnya bobot dan jumlah 
neuron terbaik yang dilihat dari hasil RMSE terkecil. 

5. Melakukan peramalan pada tiap anggotaclusterterpilih 
menggunakan bobot,input dan neuron paling optimum. 

6. Pembuatan sistem informasi agar pihak Apotek K24 
mampu meramalkan dengan mudah. 

7. Memperoleh kesimpulan dan saran. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Cluster Time Series 
Analisis cluster time series pada penelitian ini digunakan 

untuk mengelompokkan jenis obat sehingga terbentuk 
kelompok berdasarkan pola data yang sama dengan tujuan 
untuk mempermudah dalam melakukan peramalan nantinya. 
Algoritma yang digunakan untuk menentukan anggota cluster 
yaitu menggunakan metode hirarki complete linkage. 

Tabel 1 Deskriptif Cluster Time Series 
Cluster Anggota Mean 

1 54 3150 

2 37 2766 

3 9 3576 

4 16 8061 

5 14 3714 
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Berdasarkan Tabel 1 diketahui jika cluster yang terbentuk 
sebanyak 5 atau dapat dilihat pada Gambar 4 diatas. 

Berdasarkan hasil cluster time series diatasdapat dijelaskan 
jika anggota terbanyak terdapat padacluster 1 dengan jumlah 
54 anggota dan paling sedikit adalah cluster 3 dengan 9 
anggota. Rata-rata permintaan obat terbanyak ada pada cluster 
4 dengan total 8061 obat dan paling sedikit pada cluster 2 
dengan total 2766 obat. 

Selanjutnya untuk mengetahui karakteristik pola data yang 
dihasilkan dari tiap cluster maka akan dilakukan analisis 
menggunakan time series plot. Analisis ini dilakukan dua kali 
menggunakan data yang berbeda. Data yang diambil 
merupakan salah satu data yang mewakili tiap cluster. Hasil 
yang didapatkan adalah tiap-tiapcluster mempunyai jarak plot 
yang signifikan dan karakteristik tersendiri. 

B. Identifikasi Neural Network Cluster Pertama 
Data yang digunakan adalah Decolgen. Dilihat dari plot 

ACF dan PACFdiketahui jika lag 1 keluar. Sehingga diambil 
keputusan cluster 1 dapat dilanjutkan menggunakan 1 input 
dengan training sebanyak 10 kali dan membandingkan neuron 
antara 1 sampai 5.Selanjutnya didapatkan bobot optimum dari 
nilai RMSE terkecil yaitu 11,9238 yang terpilih pada training 
ke-8 dan neuron ke-5. Berikut model yang didapatkan. 
𝑌𝑌�𝑡𝑡 = 0,5867 + 0,951 𝑓𝑓(𝑧𝑧1) − 0,0942 𝑓𝑓(𝑧𝑧2) − 0,1655 𝑓𝑓(𝑧𝑧3)

+ 0,0575 𝑓𝑓(𝑧𝑧4) + 0,157 𝑓𝑓(𝑧𝑧5) 
Dimana 𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) merupakan fungsi aktivasi bipolar pada 

hidden yang didefinisikan sebagai berikut. 

𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) =
2

(1 + 𝑒𝑒−2𝑧𝑧𝑖𝑖) − 1
 

Dengan 𝑧𝑧𝑖𝑖 yang didapatkan dari perhitungan berikut. 
𝑧𝑧1 = −7,8408 + 6,1552 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧2 = −3,3184 + 7,7761 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧3 = 0,8311 − 6,3241 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 

𝑧𝑧4 = 1,7176 + 8,1045 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧5 = 6,4438 + 8,5712 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
 Berdasarkan model tersebut akan dibandingkan antara plot 
data asli dengan hasil ramalan menggunakan plot time series. 

 
Gambar 5 Time Series Plot ClusterPertama 

Gambar 5 menunjukkan jika plot hasil ramalan mengikuti 
data asli sehingga model dapat digunakan untuk meramalakan 
data sesungguhnya. Nilai ramalan dari minggu pertama hingga 
keempat berturut-turut adalah sebesar 42, 37, 36 dan 35 obat. 

C. Identifikasi Neural Network Cluster Kedua 
Data yang digunakan adalahPimtracol. Dari plot ACF dan 

PACFdiketahui jika lag 1 keluar. Sehingga diambil keputusan 
cluster 2 dilanjutkan menggunakan 1 input dengan training 
sebanyak 10 kali dan membandingkan neuron antara 1 sampai 
5. Selanjutnya didapatkan bobot optimum dari nilai RMSE 
terkecil yaitu 2,2378 yang terpilih pada training ke-2 dan 
neuron ke-4. Berikut model yang didapatkan. 
𝑌𝑌�𝑡𝑡 = −0,9604 + 0,6053 𝑓𝑓(𝑧𝑧1) − 1,5303 𝑓𝑓(𝑧𝑧2)

− 1,162 𝑓𝑓(𝑧𝑧3) + 1,0089 𝑓𝑓(𝑧𝑧4) 
Dimana 𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) merupakan fungsi aktivasi bipolar pada 

hidden yang didefinisikan sebagai berikut. 

𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) =
2

(1 + 𝑒𝑒−2𝑧𝑧𝑖𝑖) − 1
 

Gambar 4 Dendogram Cluster Time Series 
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Dengan 𝑧𝑧𝑖𝑖 yang didapatkan dari perhitungan berikut. 
𝑧𝑧1 = −2,285 + 6,947 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧2 = 0,2494 + 3,2559 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧3 = −1,0466 − 6,1985 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧4 = 7,8021 + 4,5092 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 

Berdasarkan model tersebut akan dibandingkan antara plot 
data asli dengan hasil ramalan menggunakan plot time series. 

 
Gambar 6 Time Series Plot ClusterKedua 

Gambar 6 menunjukkan jika plot hasil ramalan mengikuti 
data asli sehingga model dapat digunakan untuk meramalakan 
data sesungguhnya. Nilai ramalan dari minggu pertama hingga 
keempat masing-masing sebesar 4 obat. 

D. Identifikasi Neural Network Cluster Ketiga 
Data yang digunakan merupakan data New Baby. Dilihat 

dari plot ACF dan PACF didapatkan hasil jika lag 1 keluar. 
Sehingga dapat diambil keputusan cluster 3 dapat dilanjutkan 
menggunakan 1 input pada proses  peramalannya dengan 
training sebanyak 10 kali dan membandingkan neuron antara 1 
sampai 5. Selanjutnya didapatkan bobot optimum dari nilai 
RMSE terkecil yaitu 2,2378 yang terpilih pada training ke-2 
dan neuron ke-4. Berikut model yang didapatkan. 
𝑌𝑌�𝑡𝑡 = −0,8433 − 1,1511 𝑓𝑓(𝑧𝑧1) − 0,9359 𝑓𝑓(𝑧𝑧2)

+ 0,1167 𝑓𝑓(𝑧𝑧3) − 0,9745 𝑓𝑓(𝑧𝑧4)
+ 0,0905 𝑓𝑓(𝑧𝑧5) 

Dimana 𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) merupakan fungsi aktivasi bipolar pada 
hidden yang didefinisikan sebagai berikut. 

𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) =
2

(1 + 𝑒𝑒−2𝑧𝑧𝑖𝑖) − 1
 

Dengan 𝑧𝑧𝑖𝑖 yang didapatkan dari perhitungan berikut. 
𝑧𝑧1 = 7,7846 − 12,4117 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧2 = −3,6787 + 5,7482 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧3 = 2,5029 + 6,0731 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧4 = −6,8464 − 5,9247 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 
𝑧𝑧5 = −8,7666 − 5,3953 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 

Berdasarkan model tersebut akan dibandingkan antara plot 
data asli dengan hasil ramalan menggunakan plot time series. 

 
Gambar 7 Time Series Plot ClusterKetiga 

Gambar 7 menunjukkan jika plot hasil ramalan mengikuti 
data asli sehingga model dapat digunakan untuk meramalakan 
data sesungguhnya. Nilai ramalan dari minggu pertama hingga 
keempat berturut-turut sebesar 8, 9, 9 dan 9 obat. 

E. Identifikasi Neural Network Cluster Keempat 
Data yang digunakan merupakan data Actifed. Dilihat dari 

plot ACF yang keluar adalah lag 1 dan 2 sedangkan pada plot 
PACF hanya lag 1 yang keluar. Setelah dibandingkan nilai 
RMSE menggunakan 2 lag lebih kecil. Sehingga dapat diambil 
keputusan jika cluster 3 dapat dilanjutkan menggunakan 2 
input pada proses  peramalannya dengan training sebanyak 10 
kali dan membandingkan neuron antara 1 sampai 5. 
Berdasarkan percobaan tersebut maka didapatkan bobot 
optimum dari nilai RMSE terkecil yaitu 1,8873 yang terpilih 
pada training ke-6 dan neuron ke-5. Berikut model yang 
didapatkan. 
𝑌𝑌�𝑡𝑡 = 0,259 − 3,5444 𝑓𝑓(𝑧𝑧1) − 3,4165 𝑓𝑓(𝑧𝑧2) − 0,5843 𝑓𝑓(𝑧𝑧3)

− 0,1126 𝑓𝑓(𝑧𝑧4) + 0,121 𝑓𝑓(𝑧𝑧5) 
Dimana 𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) merupakan fungsi aktivasi bipolar pada 

hidden yang didefinisikan sebagai berikut. 

𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) =
2

(1 + 𝑒𝑒−2𝑧𝑧𝑖𝑖) − 1
 

Dengan 𝑧𝑧𝑖𝑖 yang didapatkan dari perhitungan berikut. 
𝑧𝑧1 = −4,8208 − 8,0302 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 13,8739 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧2 = 3,5229 + 5,8601 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 10,3252 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧3 = 4,0616 − 2,3223 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 − 4,6317 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧4 = −0,8657 + 2,9774 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 3,4678 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧5 = 3,0919 + 2,8755 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 0,938 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 

Berdasarkan model tersebut akan dibandingkan antara plot 
data asli dengan hasil ramalan menggunakan plot time series. 

 
Gambar 8 Time Series Plot ClusterKeempat 

Gambar 8 menunjukkan jika plot hasil ramalan mengikuti 
data asli sehingga model dapat digunakan untuk meramalakan 
data sesungguhnya. Nilai ramalan dari minggu pertama hingga 
keempat masing-masing sebesar 9 obat. 

F. Identifikasi Neural Network Cluster Kelima 
Data yang digunakan merupakan data Vicks F44. 

Dilanjutkan dengan melihat plot ACF dan PACF didapatkan 
hasil jika lag 3 keluar. Selanjutnya dibandingkan nilai RMSE 
menggunakan 1 lag dan 2 lag. Didapatkan hasil jika nilai 
RMSE menggunakan 2 lag lebih kecil. Sehingga dapat 
diketahui jika cluster 5 dapat menggunakan 2 input pada 
proses  peramalan.Training sebanyak 10 kali dan 
membandingkan 5 neuron. Didapatkan bobot optimum dari 
nilai RMSE terkecil yaitu 1,5187 yang terpilih pada training 
ke-6 dan neuron ke-5. Berikut model yang didapatkan. 
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𝑌𝑌�𝑡𝑡 = −0,4235 + 1,5838 𝑓𝑓(𝑧𝑧1) − 1,1653 𝑓𝑓(𝑧𝑧2)
− 0,0802 𝑓𝑓(𝑧𝑧3) + 0,1402 𝑓𝑓(𝑧𝑧4)
+ 0,2728 𝑓𝑓(𝑧𝑧5) 

Dimana 𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) merupakan fungsi aktivasi bipolar pada 
hidden yang didefinisikan sebagai berikut. 

𝑓𝑓(𝑧𝑧𝑖𝑖) =
2

(1 + 𝑒𝑒−2𝑧𝑧𝑖𝑖) − 1
 

Dengan 𝑧𝑧𝑖𝑖 yang didapatkan dari perhitungan berikut. 
𝑧𝑧1 = 3,095 − 2,0856 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 2,1453 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧2 = 3,5518 − 1,795 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 4,1806 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧3 = −0,8626 − 3,3902 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 1,882 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧4 = 1,758 + 2,6797 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 2,4685 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 
𝑧𝑧5 = −4,9109 − 1,1819 𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + 2,0515 𝑌𝑌𝑡𝑡−2 

Berdasarkan model tersebut akan dibandingkan antara plot 
data asli dengan hasil ramalan menggunakan plot time series. 

 
Gambar 9 Time Series Plot ClusterKelima 

Gambar 9 menunjukkan plot hasil ramalan mengikuti data 
asli sehingga model dapat digunakan untuk meramalakan data 
sesungguhnya. Nilai ramalan dari minggu pertama hingga 
keempat berturut-turut sebesar 3, 4, 3 dan 4 obat. 

G. Sistem Informasi 
Sistem informasi ini dibuat agar pihak apotek kedepannya 

dapat meramalkan permintaan obat dengan mudah. Dalam 
pembuatannya ada beberapa batasanyaitu menggunakan 
metode ANN dengan 10 kalitraining,5 neuron dan jumlah 
input maskimal 3. Berikut tampilan GUI yang telah dibuat. 

 
Gambar 10Sistem Informasi 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, berikut 

merupakan kesimpulan dan saran yang didapatkan. 
1. Cluster 1 mempunyai anggota terbanyak yaitu 54 jenis 

obat dan cluster 3 adalah yang paling sedikit dengan 9 

jenis obat. Rata-rata permintaan terbanyak ada pada 
cluster 4 dengan 8061 permintaan dan paling sedikit ada 
pada cluster 2 dengan total 2767 permintaan. 

2. Tiapcluster menunjukkan jika adanya pola dan jarak 
yang cukup signifikan sehingga dapat dikatakan 
mempunyai perbedaan atau karakteristik tersendiri. 

3. Berdasarkan identifikasi neuralnetwork, cluster pertama 
lebih optimum jika menggunakan 1 input dan 5 neuron, 
cluster 2 menggunakan 1 input dan 4 neuron, cluster 3 
menggunakan 1 input dan 5 neuron sedangkan untuk 
cluster 4 dan 5 menggunakan 2 input dan 5 neuron. 

4. Sistem informasi bekerja hanya dengan 1 jenis obat dan 
5 hidden neuron. Input dibatasi maksimal 3 dengan 
training sebanyak 10 kali. 

B. Saran 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
1. Untuk analisis cluster time series dapat menggunakan 

jarak dan metode yang lain. 
2. Identifikasi neural network juga dapat menggunakan 

metode lain atau memperbanyak jumlah iterasi dengan 
tujuan mendapatkan nilai RMSE paling minimum. 

3. Memperbanyak data dalam analisis atau menggunakan 
data dalam bentuk harian, sehingga hasil yang 
didapatkan akan lebih bagus. 

4. Sistem informasi dapat digunakan untuk meramalkan 
semua data dalam satu kali running. 
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