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ABSTRAK 

 

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber 

daya masyarakat yang merupakan wujud nyata peran serta masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan. Posyandu mengadakan dua kali kegiatan dalam satu 

Bulan yakni Kegiatan 1 dan Kegiatan 2. Fasilitas layanan kesehatan yang dimiliki 

Posyandu terbilang cukup lengkap. Posyandu perlu adanya usaha untuk 

memaksimalkan program kerja layanan dengan baik, maka dari itu diperlukan 

adanya dukungan prediksi jumlah kedatangan balita di Posyandu Kelurahan 

Dukuh Setro Kota Surabaya guna membantu Posyandu agar lebih mudah dalam 

melakukan penyuluhan, serta dapat mengontrol berbagai layanan kesehatan yang 

diberikan oleh Posyandu kepada Balita. Salah satu metode yang bisa digunakan 

untuk melakukan prediksi jumlah kedatangan Balita di Posyandu Kelurahan 

Dukuh Setro tersebut adalah dengan menggunakan data mining. Autoregressive 

Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan salah satu metode forecasting 

data mining. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi jumlah 

kedatangan Balita di Posyandu Kelurahan Dukuh Setro Surabaya. 

Penelitian ini melakukan prediksi jumlah kedatangan Balita menggunakan 

metode ARIMA terdapat 3 tahap yang dilalui. Tahap pertama pengumpulan data, 

tahap kedua analisis data dengan melakukan identifikasi kestasioneran data, 

identifikasi pendugaan model sementara, pengujian signifikasi parameter model, 

pengujian white noise, pengujian distribusi normal, serta pemilihan model terbaik 

berdasarkan kriteria nilai Akaike’s Information Criterion (AIC), Schwartz’s 

Bayesian Criterion (SBC) dan Sum Sequare Error (SSR) terkecil menggunakan 

tools EViews. Tahap terakhir adalah evalusi dengan cara melakukan perbandingan 

dan perhitungan selisih error antara data aktual dengan data prediksi yang 

dihasilkan oleh sistem. 

Dari proses perhitungan perbandingan error diperoleh bahwa pada 

Kegiatan 1 menghasilkan error sebesar 16%, sedangkan pada Kegiatan 2 sebesar 

6%. Hal ini menunjukkan bahwa metode ARIMA merupakan metode yang tepat 

untuk melakukan forecasting karena menghasilkan tingkat persentase error yang 

kecil jika dibandingkan dengan data sebenarnya.  
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