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ABSTRAK 

 

Banyaknya perusahaan dalam industri manufaktur dan kondisi perekonomian saat 

ini telah menciptakan suatu persaingan antar perusahaan. Persaingan membuat 

setiap perusahaan harus siap dan dapat beradaptasi dengan menjadi lebih fleksibel 

dalam menanggapi perubahan yang terjadi. Upaya yang dapat dilakukan oleh tiap 

perusahaan agar tetap dapat bertahan terhadap persaingan yang ada, yaitu dengan 

meningkatkan kinerja sistem lini produksi di perusahaan, dimana peningkatan 

kinerja sistem ini dapat dilakukan dengan meningkatkan output produksi maupun 

melakukan efisiensi pada lini produksi. Pada perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang percetakan & packaging, PT. Santana Grafika, juga perlu 

menerapkan upaya tersebut sehingga mampu bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lain. 

 

Permasalahan yang sering muncul yaitu terjadinya blocking, yaitu kondisi dimana 

barang sudah selesai proses di lokasi awal tetapi masih harus menunggu dilokasi 

tersebut karena proses berikutnya masih belum selesai proses produksi barang 

yang ada. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengukuran terhadap kinerja 

sistem lini produksi sehingga dapat diketahui sumber permasalahan yang ada 

kemudian dilakukan tindakan perbaikan atas permasalahan tersebut sehingga 

kerugian yang terjadi akibat blocking dapat diminimalkan. Salah satu pendekatan 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu pendekatan 

simulasi diskrit. Proses simulasi terhadap sistem eksisting dilakukan dengan 

menggunakan program ProModel, dimana proses simulasi dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui lokasi munculnya permasalahan tersebut, kemudian dari 

hasil pengukuran barulah dapat dilakukan pula simulasi perbaikannya yang 

diharapkan dapat tercapainya tujuan utama yaitu meningkatkan kinerja sistem 

pada lini produksi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu dari hasil simulasi sitem 

eksisting atau simulasi terhadap sistem nyata, dapat diketahui ouput produksi 

adalah sebanyak 9 unit dalam sehari. Tetapi, setelah dilakukan perbaikan dengan 

meminimalisasi kondisi blocking, output produksinya meningkat 4 unit menjadi 

13 unit perhari atau terjadi peningkatan output produksi sebanyak 44.44%. 

 

Kata Kunci : Sistem, Model, Simulasi, Skenario, software ProModel. 
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ABSTRACT 

 

The number of companies in the manufacturing industry and the current economic 

conditions have created a competition among companies. Competition makes 

every company must be ready and able to adapt to become more flexible in 

responding to changes that occured. Efforts that can be made by each company in 

order to withstand the competition, namely by improving the performance of the 

production line at the company, where the performance improvement can be done 

by increasing production output and efficiency on the production line. In a 

manufacturing company engaged in the printing & packaging, PT. Graphic 

Santana, also need to implement these efforts so that they can survive and 

compete with other companies. 

 

Problems that often arise, namely the blocking, a condition in which the goods 

have completed the process in the initial location but still had to wait at the same 

location because the next process is still not completed the process of production 

of existing goods. Therefore, it is necessary to have a measurement of the 

performance of the production line so the problem can be identified and then do 

the corrective action on these issues so that the losses incurred due to blocking 

can be minimized. One approach used to solve the above problems, namely 

discrete simulation approach. Simulation process of the existing sistem were 

performed using the ProModel, in which the simulation process was done in order 

to determine the location where these problems take places, from the 

measurement results then the improvement can be done that are expected to 

achieve the main objective of improving the performance of the production line. 

 

Based on the research that has been done that is the simulation results of the 

existing sistem or a simulation of a real sistem, it can be seen production output 

was as much as 9 units per day. However, after the improvement by minimizing 

the blocking condition, production output increased by 4 units to 13 units per day 

or an increase in production output as much as 44.44%. 

 

 
Keywords : System, Model, Simulation, Scenario, software ProModel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai beberapa hal terkait 

penelitian ini seperti latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, 

tujuan penelitian, batasan atau ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan 

diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan pada penelitian ini. 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Banyaknya perusahaan dalam industri manufaktur dan kondisi 

perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan antar perusahaan. 

Persaingan membuat setiap perusahaan harus siap dan dapat beradaptasi 

dengan menjadi lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan yang terjadi. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh tiap perusahaan agar tetap dapat 

bertahan terhadap persaingan yang ada, yaitu dengan meningkatkan kinerja 

sistem lini produksi di perusahaan, dimana peningkatan kinerja sistem ini 
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dapat dilakukan dengan meningkatkan output produksi maupun melakukan 

efisiensi pada lini produksi. Pada perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang percetakan & packaging, PT. Santana Grafika, juga perlu menerapkan 

upaya tersebut sehingga mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan 

lain. 

PT. Santana Grafika menerapkan metode make to order, dimana proses 

produksi yang berlangsung berdasarkan pada purchase order dari customer, 

yang berarti tingkat variasi order yang cukup tinggi, maka untuk melakukan 

pengukuran terhadap tingkat kinerja sistem, perlu dilakukan pengelompokan 

produk-produk yang ada menjadi beberapa tipe terlebih dahulu. Berikut 

adalah grafik yang menjelaskan tipe produk yang dikelompokkan beserta 

total order yang turun selama 6 bulan terakhir: 

 

Grafik 1.1 Total Order PT. Santana Grafika Periode Desember 2015 - Juni 

2016 (Pcs) 

Dari grafik di atas menjelaskan produk tipe 1 mendominasi total order 

yang diterima PT. Santana Grafika. Jadi dapat kita asumsikan bahwa dengan 

melakukan pengukuran kinerja sistem terhadap produk 1 maka hasil 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

Total Order PT. Santana Grafika Periode 
Desember 2015 - Juni 2016 (Pcs) 

Total Order (Pcs)
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pengukuran dapat mewakili kinerja sistem lini produksi keseluruhan di PT. 

Santana Grafika. 

Permasalahan yang sering muncul yaitu terjadinya kondisi blocking pada 

lokasi pollar dan cetak, kondisi dimana barang sudah selesai proses di lokasi 

awal tetapi masih harus menunggu dilokasi tersebut karena lokasi berikutnya 

masih belum selesai memproduksi produk yang ada, hal ini biasanya 

disebabkan oleh output produksi awal lebih tinggi daripada output produksi 

setelahnya, jadi barang yang telah selesai produksi di proses awal harus 

menunggu dulu sampai barang diproses setelahnya selesai diproduksi. 

Permasalahan tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak 

perusahaan. Pada saat terjadi blocking tentu akan berdampak pada output 

produksi yang menurun. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengukuran terhadap kinerja 

sistem lini produksi sehingga dapat diketahui sumber permasalahan yang ada 

kemudian dilakukan tindakan perbaikan atas permasalahan tersebut sehingga 

kerugian yang terjadi akibat blocking dapat diminimalkan. Salah satu 

pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu 

pendekatan simulasi diskrit, karena proses produksi yang berlangsung 

merupakan suatu proses yang komponen-komponen sistemnya bersifat 

diskrit. 

Proses simulasi terhadap sistem eksisting dilakukan dengan 

menggunakan program ProModel, dimana proses simulasi dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui lokasi munculnya permasalahan tersebut, kemudian 

dari hasil pengukuran barulah dapat dilakukan pula simulasi perbaikannya 
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yang diharapkan dapat tercapainya tujuan utama yaitu meningkatkan kinerja 

sistem pada lini produksi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada lokasi mana sajakah terjadi blocking dan mengapa hal tersebut 

dapat terjadi? 

2. Bagaimana cara meningkatkan output produksi serta efisiensi pada lini 

produksi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh suatu hasil pengukuran kinerja output sistem lini produksi 

produk tipe 1 dengan pendekatan simulasi diskrit. 

2. Meningkatkan kinerja output sistem lini produksi produk tipe 1 dengan 

pendekatan simulasi diskrit. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di bagian produksi PT. Santana Grafika Tanggerang. 

2. Penelitian hanya dilakukan terhadap produk tipe 1 saja. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian mengenai peningkatan kinerja sistem lini produksi dengan 

menggunakan simulasi distrik ini akan dipaparkan ke dalam enam bagian. 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab pertama atau bab pendahuluan akan diuraikan mengenai latar 

belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab kedua atau bab landasan teori akan dibahas mengenai dasar 

teori dari penelitian ini, yakni teori seputar sistem, dan pemodelan 

sistem sebagai dasar pemikirannya serta simulasi sistem diskrit sebagai 

metode penelitian.. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga akan dimulai dengan pembahasan tahapan penelitian 

beserta diagram alur penelitian, tentang lokasi dan waktu penelitian, 

metode pengumpulan data serta metode pengolahan data yang 

digunakan. 

BAB IV :  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab keempat atau bab pengumpulan dan pengolahan data akan 

diuraikan mengenai profil singkat perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang printing & packaging yang menjadi objek 

penelitian, khususnya mengenai proses produksi terhadap produk 1 
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yang berlangsung, metode pengumpulan data yang digunakan serta 

metode pengolahan data yang dilakukan. 

BAB V : ANALISA HASIL 

Bab kelima adalah bab analisa hasil, dimana dilakukan pembahasan 

mengenai hasil simulasi sistem eksisting serta pembahasan mengenai 

hasil simulasi sistem setelah dilakukan perbaikan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kesimpulan dan saran yang membahas mengenai kesimpulan 

secara menyeluruh dari penelitian ini serta saran-saran yang akan 

bermanfaat bagi perusahaan manufaktur terkait dan perusahaan lain 

manufaktur secara umum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem 

Blanchard (2000) mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan dari 

elemen-elemen yang mempunyai fungsi bersama untuk mencapai suatu 

tujuan (Miftahol, 2009). Sedangkan Law (2004) mendefinisikan sistem 

sebagai sekelompok komponen yang beroperasi secara bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu atau sekumpulan entitas yang bertindak dan 

berinteraksi bersama-sama untuk memenuhi suatu tujuan akhir yang logis 

(Miftahol, 2009). Maka dari itu dapat disusun beberapa point kunci untuk 

mendefinisikan sistem, di antaranya: 

1. Adanya sekumpulan elemen 

2. Adanya interaksi di antara elemen tersebut 

3. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai  

4. Situasi dan kondisi yang kompleks 
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2.1.1 Elemen Dari Sistem 

Elemen dari suatu sistem terdiri dari entitas, aktivitias, sumber 

daya & pengendalian, dimana elemen tersebut menggambarkan siapa, 

apa, dimana, kapan dan bagaimana entitas itu diproses (Miftahol, 

2009). Entitas adalah item-item yang akan diproses oleh sistem. 

Aktivitas merupakan kejadian yang dilakukan sistem baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung dalam memproses entitas. 

Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membantu 

aktivitas seperti fasilitas pendukung, peralatan dan personel dan lain 

sebagainya, sedangkan pengendalian (kontrol) mengatur bagaimana, 

kapan dan di mana aktivitas dilaksanakan. 

2.1.2 Ukuran Kinerja Sistem 

Ukuran kinerja sistem adalah ukuran yang digunakan untuk 

menetapkan kinerja sistem, misalnya pada organisasi, ukuran 

kinerjanya diukur dari keuntungan, pendapatan, tingkat pengembalian 

dan lain sebagainya (Miftahol, 2009). Beberapa ukuran kinerja sistem 

tersebut antara lain: aliran waktu, utilisasi, nilai waktu, waktu tunggu, 

rata-rata aliran, tingkat antrian, produksi dan variansi. 

 

2.2 Model 

Model dapat didefinisikan sebagai proses penggambaran terhadap sistem 

nyata yang ditunjukkan lewat relasi-relasi antar elemen sistem nyata yang ada  

(Miftahol, 2009). Sistem nyata yang akan dimodelkan selalu bersifat 
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kompleks. Untuk itu simplifikasi dari problematika yang kompleks dapat 

dibenarkan, sebab hanya ada beberapa gambar atau informasi dari sistem 

yang signifikan atau relevan dengan tujuan yang ingin diselidiki.  

Agar model yang sudah dibuat sesuai dengan yang diinginkan pemodel, 

maka model harus memiliki empat karakteristik dasar sebagai berikut: 

 Model harus mempunyai tingkat generalisasi yang tinggi 

Semakin tinggi generalisasi suatu model, maka semakin baik model 

tersebut, sebab mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan semakin tinggi. 

 Model harus mempunyai mekanisme yang transparan 

Suatu model baik adalah model yang mampu menjelaskan kembali 

mekanisme pemecahan masalah yang dilakukan tanpa ada yang 

disembunyikan. 

 Model harus mempunyai potensi untuk dikembangkan 

Model yang baik harus mampu menarik minat peneliti untuk melanjutkan 

penelitiannya. Model itu juga membuka kemungkinan peneliti lainnya 

untuk mengembangkan model yang lebih kompleks dan berdaya guna 

untuk menjawab permasalahan sistem nyatanya. 

 Model harus mempunyai kepekaan terhadap perubahan asumsi 

Model yang baik selalu memberi celah bagi parah peneliti lainnya untuk 

membangkitkan asumsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

pemodel tak pernah berakhir. 
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2.3 Simulasi 

Simulasi merupakan suatu alat yang hanya digunakan jika ada suatu 

pemahaman alamiah dari masalah yang akan dipecahkan (Miftahol, 2009). 

Simulasi dirancang untuk membantu pemecahan suatu masalah yang 

berhubungan dengan sistem yang dioperasikan secara alamiah. Kegagalan 

dalam percobaan simulasi untuk menciptakan suatu hasil, lebih sering 

dikarenakan oleh kurangnya suatu pemahaman terhadap sistem dibandingkan 

dengan suatu pengetahuan bagaimana menggunakan software simulasi. 

Untuk dapat memahami simulasi, diawali dengan pemahaman atas sistem 

dan pembangunan modelnya. Model yang baik akan dihasilkan dari 

pengamatan sistem yang baik pula. Output simulasi akan sangat ditentukan 

oleh seberapa baik model yang dibangun. Sehingga pada dasarnya simulasi 

merupakan aplikasi atau praktek dari bulding model yang merepresentasikan 

sistem nyatanya atau pendugaan masa yang akan datang atau eksperimentasi 

atas model, yang digunakan untuk mempelajari perilaku sistem, peningkatan 

kinerja sistem serta merancang sistem baru dengan ukuran yang ditetapkan. 

Oleh karena itu simulasi dapat didefinisikan sebagai suatu teknik dalam 

pembuatan suatu model dari sistem yang nyata atau usulan sistem sedemikian 

sehingga perilaku dari sistem tersebut pada kondisi tertentu dapat dipelajari. 

Dengan simulasi para analis dimungkinkan untuk mengambil kesimpulan 

tentang sistem baru tanpa harus membangunnya terlebih dahulu, atau 

melakukan perubahan pada sistem yang ada tanpa mengganggu kegiatan yang 

sedang berjalan. Karena biasanya tidak memungkinkan untuk melakukan 

eksperimen terhadap sistem yang sedang operasi atau sistem baru yang belum 
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dibangun, simulasi merupakan suatu alat yang bermanfaat pada tahapan 

perancangan sistem, bila diperlukan untuk menilai alternatif rancangan, dan 

pada tahapan operasional, bila dipakai dalam mengavaluasi alternatif 

kejadian. 

2.3.1 Tujuan Penggunaan Simulasi 

Ketika model-model matematis tidak memberikan solusi yang 

cukup baik terhadap persoalan kesisteman, simulasi menjadi alternatif 

untuk menyelesaikannya (Miftahol, 2009). Oleh karenanya, simulasi 

dipakai untuk memberikan penyelesaian dikarenakan: 

 Simulasi akan mengurangi biaya, waktu dan tenaga serta tidak 

merusak alam karena proses trial & error. 

 Simulasi lebih mampu memberikan kapabilitas dan akurasi dari 

penilaian kinerja pada sistem kompleks. 

 Simulasi mempunyai keunggulan sebagai alat pengambil 

keputusan. 

 Simulasi memberi kebebasan kepada perencana sistem yang tak 

terbatas untuk mencoba gagasan berbeda demi peningkatan hasil 

serta minimasi resiko. 

2.3.2 Waktu Penggunaan Simulasi 

Tidak semua problem sistem dapat diselesaikan dengan 

menggunakan simulasi. Untuk beberapa persoalan, simulasi malah 

menjadi berlebihan. Simulasi mempunyai keterbatasan tertentu dan itu 

harus disadari sebelum pembuatan suatu keputusan dengan melihat 
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situasi yang ada (Miftahol, 2009). Secara umum simulasi digunakan 

jika memenuhi kondisi sebagai berikut: 

 Suatu keputusan operasional sedang dibuat. 

 Proses yang sedang dianalisa mudah digambarkan dan berulang. 

 Biaya berdampak pada keputusan dan lebih besar ongkos 

melakukan simulasi. 

 Beban yang diberikan untuk mengadakan percobaan pada sistem 

nyata adalah lebih besar dibanding memberi beban kepada 

simulasi. 

Apabila kondisi-kondisi tidak mendukung, maka sebaiknya 

simulasi tidak digunakan, kondisi tersebut antara lain: 

 Permasalahan bisa diselesaikan dengan penyelesaian analisis. 

 Permasalahan bisa diselesaikan dengan menggunakan akal sehat. 

 Permasalahan lebih mudah jika dilakukan dengan eksperimen 

langsung. 

 Biaya-biaya yang akan digunakan melebihi anggaran yang ada. 

 Perilaku sistem ekstrem kompleks atau tidak bisa didefinisikan. 

 Ekspektasi terhadap persoalan tidak dapat dinalar. 

 Sumber daya dan waktu tidaklah tersedia.  

 

2.4 Hubungan Sistem, Model dan Simulasi 

Keberhasilan suatu simulasi ditentukan oleh bagaimana menghasilkan 

model yang baik (Miftahol, 2009). Ciri model yang baik dicirikan oleh 

keterwakilan dan pengetahuan analis dalam mempelajari sistem. Sebagai 
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contoh, jika tim pemadam kebakaran ingin mensimulasikan peristiwa 

kebakaran, maka diadakan suatu simulasi bagaimana mengantisipasi jika 

kebakaran terjadi. Dibuatlah sebuah kondisi atau model yang mewakili sistem 

nyatanya. Simulasi yang baik akan dihasilkan dari building model yang baik 

pula. Model yang baik akan dihasilkan melalui pengamatan sistem yang 

cermat dan komprehemsif. 

 

2.5 Pengujian Hipotesis 

Uji Hipotesis adalah cabang Ilmu Statistika Inferensial yang 

dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan 

menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut 

(Suwena & Tripalupi, 2016). Pernyataan ataupun asumsi sementara  yang 

dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan Hipotesis 

(Hypothesis) atau Hipotesa. Tujuan dari Uji Hipotesis adalah untuk 

menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa 

data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima 

kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji Hipotesis juga 

dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang 

bersifat Objektif. Gambar 2.1 berikut menjelaskan mengenai daerah 

penerimaan dan penolakan Hipotesis Nol (H0). 
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Gambar 2.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Nol (H0) 

Berenson et al (2006) menyatakan beberapa poin penting tentang 

hipotesis nol dan hipotesis alternatif (Suwena & Tripalupi, 2016), 

sebagaimana dirinci sebagai berikut: 

 Hipotesis Nol (H0) mewakili kondisi status quo, atau kondisi yang 

sekarang diyakini kebenarannya, atau suatu pernyataan yang didasarkan 

pada teori atau konsep. 

 Hipotesis Alternatif (H1) adalah lawan dari statemen H0 atau mewakili 

claim atau dugaan dari peneliti terhadap kemungkinan tidak berlakunya 

kondisi status quo atau kondisi saat ini sebagai bagian dari tujuan 

penelitian yang hendak diraih. 

 Jika H0 ditolak, maka peneliti memiliki bukti secara statistik bahwa 

hipotesis alternative yang berlaku atau yang dianggap benar. 

 Jika ternyata hasil dari penelitian H0 tidak ditolak, maka peneliti gagal 

membuktikan bahwa hipotesis alternative adalah benar, meskipun 

demikian tidak berarti bahwa H0 terbukti benar. 

 Pernyataan hipotesis nol selalu berupa tanda sama dengan, yang 

menghubungkan pada nilai-nilai spesifik dari suatu parameter populasi. 
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 Pernyataan dari hipotesis alternatif tidak pernah menggunakan tanda sama 

dengan untuk menghubungkan nilai-nilai spesifik dari suatu parameter 

populasi. 

 

Berikut adalah jenis-jenis uji hipotesis yang sering digunakan beserta 

dengan kondisi penggunaannya (Suwena & Tripalupi, 2016): 

1. Pengujian z 1 Sampel (1 Sample z Test) 

1 sample z test digunakan jika data sample melebihi 30 (n > 30) dan 

Simpangan Baku (Standar Deviasi) diketahui. Berikut adalah rumus yang 

digunakan untuk pengujian z satu sample: 

z = 
  ̅    

 
√  

Keterangan: 

z : z statistik 

 ̅ : rata-rata (mean) sample 

   : rata-rata populasi 

  : simpangan baku populasi 

n : jumlah sampel 

2. Pengujian t 1 Sampel (1 Sample t Test) 

1 sample t test digunakan apabila data sample kurang dari 30 (n < 30) 

dan Simpangan Baku tidak diketahui. Berikut adalah rumus yang 

digunakan untuk pengujian t satu sample: 

t = 
  ̅    

  √  
 

df = n - 1 
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Keterangan: 

t : t statistik 

s : simpangan baku sampel 

3. Pengujian t 2 Sampel (2 Sample t Test) 

2 sample t test digunakan apabila ingin membandingkan 2 sampel data. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk pengujian t dua sample: 

Sp
2
 = 

        
            

 

        
 

t = 
  ̅    ̅      

   √
 

  
  

 

  

 

df = n1 + n2 - 1 

Keterangan: 

Sp : simpangan baku gabungan 

   : dugaan rata-rata populasi 

4. Pengujian Proporsi 1 Sampel (1 Proportion Test) 

1 Propostion test digunakan untuk menguji Proporsi pada 1 populasi. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk pengujian proporsi 1 

sampel:  

z = 
 ̂    

√         
√  

5. Pengujian Proporsi 2 Sampel (2 Proportion Test) 

2 Proportion test digunakan untuk menguji Perbanding Proporsi 2 

populasi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk pengujian proporsi 

2 sampel: 
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z = 
  ̂    ̂  

√ ̂      ̂  
 

  
  

 

  
 
 

 ̂ = 
      

      
 

  

2.6 Software ProModel 

ProModel adalah sebuah software simulasi yang mudah digunakan serta 

dirancang secara efektif untuk memodelkan sistem pengolahan kejadian 

diskrit, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memodelkan kejadian kontinu 

(Harrell, Ghosh & Bowden, 2003). Berikut adalah gambaran singkat 

mengenai cara membangun, menjalankan dan analisa dari dari model simulasi 

dengan menggunakan software ProModel.  

2.6.1 Membangun Model 

Dalam software ProModel, sebuah model terdiri dari entitas (item 

yang akan diproses), lokasi (tempat di mana proses terjadi), resources 

(sumber yang digunakan untuk memproses dan memindahkan entitas), 

dan path (jalur dimana entitas dan resources akan melintas) (Harrell, 

Ghosh & Bowden, 2003). Jadwal, downtime, dan atribut lainnya juga 

dapat didefinisikan untuk entitas, resources, dan lokasi. 

Sebagian besar elemen sistem didefinisikan secara grafis di 

ProModel. Sebuah grafik yang mewakili lokasi ditempatkan pada 

layout untuk membuat lokasi baru pada model. Informasi tentang 

lokasi ini kemudian dapat dimasukkan seperti namanya, kapasitas, dan 

sebagainya. Penggunaan grafis merupakan pilihan, dan model bahkan 
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dapat didefinisikan tanpa menggunakan grafis apapun. Selain objek 

grafis yang disediakan oleh software modeling, software ProModel 

juga mampu untuk melakukan import gambar yang telah dibuat 

menggunakan software CAD seperti Auotcad. 

2.6.2 Menjalankan Simulasi 

Ketika menjalankan suatu model yang dibuat dengan ProModel, 

database model diterjemahkan atau dikompilasi untuk menciptakan 

database simulasi (Harrell, Ghosh & Bowden, 2003). Animasi di 

dalam ProModel ditampilkan bersamaan dengan berjalannya simulasi. 

Grafik animasi diklasifikasikan baik sebagai statis maupun dinamis. 

Grafik statis biasanya berupa dinding, gang, mesin, tulisan dan 

lainnya. Grafik statis menjadi background atau latar belakang, dimana 

latar belakang tersebut dapat berupa layout CAD yang diimpor ke 

dalam model. Grafik dinamis merupakan objek yang bergerak selama 

simulasi berjalan, diantaranya berupa entitas maupun resources. 

2.6.3 Analisa Hasil 

Output dari ProModel menyajikan ringkasan maupun data statistic 

yang detail tentang pengukuran kinerja (Harrell, Ghosh & Bowden, 

2003). Hasil simulasi disajikan dalam bentuk laporan, grafik dan lain-

lain. Output untuk analisa data berupa tingkat kepercayaan juga 

disediakan untuk mendapatkan analisa yang lebih akurat. Hasil dari 

berberapa replikasi dan scenario juga dapat di ringkas dan 

dibandingkan. Merata-ratakan kinerja antar replikasi dan menampilkan 

beberapa hasil skenario membuat hasil lebih mudah untuk ditafsirkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode gabungan, 

yang menyatukan antara studi pustaka yang penulis lakukan, dimana semua bahan 

diperoleh dari sumber buku-buku dan/atau jurnal, dengan studi lapangan yaitu 

data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.  

3.1 Tahapan Penelitian 

Adapun 5 tahapan utama yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Perumusan masalah 

Pada tahap ini akan diidentifikasi masalah sesuai dengan topik yang akan 

dibahas, menentukan tujuan penelitian, membuat batasan permasalahan, 

serta menentukan data-data apa saja yang dibutuhkan. 

2. Penyusunan studi pustaka 

Pada tahap ini, tinjauan literatur disusun agar dapat mendukung penelitian 

yang dilakukan. Teori yang dibahas adalah teori seputar sistem, dan 
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pemodelan sistem sebagai dasar pemikirannya serta simulasi sistem diskrit 

sebagai metode penelitian. 

3. Pengumpulan data 

Memperoleh data-data dan keterangan yang dibutuhkan dengan : 

 Pengumpunan data primer dengan wawancara, yaitu pengumpulan data 

mengenai keadaan real yang terjadi di lantai produksi, prosedur 

pelaksanaan proses produksi serta kendala-kendala yang terjadi dalam 

proses produksi. 

 Pengumpulan data sekunder yaitu mengumpulkan data berupa layout 

pabrik, spesifikasi produk, processing time serta arrival distribution. 

4. Pengolahan data dan Analisa data 

 Metode simulasi dilakukan dengan bantuan software ProModel student 

version, dimana pembuatan model simulasi dilakukan untuk sistem 

eksisting dan sistem perbaikannya. 

 Metode yang digunakan dalam pengujian validasi model simulasi yaitu 

uji replikasi, uji verifikasi dan uji validitas model, dimana pengujian 

validasi yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat apakah model 

simulasi yang telah dibuat telah mewakili sistem nyata yang ada. 

 Setelah model simulasi eksisting telah tervalidasi, maka selanjutnya 

dapat dilakukan analisa lebih lanjut dengan menggunakan metode 

skenario , dimana proses analisa dilakukan dengan melihat lokasi 

terjadinya blocking entitas yang tinggi lalu dilakukan perbaikan. 

5. Kesimpulan dan Saran 
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Menarik kesimpulan hasil penelitian serta menyusun saran dan masukan 

kepada pihak perusahaan mengenai hasil simulasi awal yang menjelaskan 

lokasi terjadinya blocking, serta simulasi perbaikannya yang menjelaskan 

adanya peningkatan output produksi dan efisiensi lini produksi yang 

berarti peningkatan kinerja sistem pada lini produksi sudah tercapai. 

 

3.2 Diagram Alir Penelitian 

Gambar 3.1 berikut merupakan diagram alir dari penelitian ini. 
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Mulai

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

· Pada lokasi mana sajakah terjadi blocking serta mesin mana yang kondisi 

menganggurnya tinggi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi?

· Bagaimana cara meningkatkan output produksi serta efisiensi pada lini produksi?

Tujuan Penelitian

· Memperoleh suatu hasil pengukuran performansi system lini produksi produk 

1 dengan pendekatan system diskrit

· Meningkatkan performansi system lini produksi produk 1 dengan pendekatan 

system diskrit

Pengumpulan Data:

· Layout Pabrik

· Spesifikasi Produk

· Processing Time

· Arrival Distribution

Pembuatan Model Simulasi Sistem 

Eksisting dengan software ProModel

Peningkatan Kinerja dengan Metode 

Simulasi Diskrit

Analisis pengolahan data

Kesimpulan dan saran

Selesai

Studi Literatur Studi Lapangan

Uji Validasi Model Simulasi:

· Uji Replikasi

· Uji Verifikasi

· Uji Validitas

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan di PT. Santana Grafika yang 

berlokasi di Tanggerang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016. 

 

3.4 Objek Penelitian 

Objek penelitian laporan tugas akhir ini adalah proses produksi pada 

produk 1 yang berlangsung di PT. Santana Grafika. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang diterapkan dalam mengumpulkan data–data yang 

dibutuhkan adalah: 

1. Pengumpulan data primer dilalukan dengan wawancara, yaitu 

pengumpulan data mengenai keadaan real yang terjadi di lantai produksi, 

prosedur pelaksanaan proses produksi serta kendala-kendala yang terjadi 

dalam proses produksi. 

2. Pengumpulan data sekunder dilakukan dari sisi dokumentasi, dilakukan 

dengan mengumpulkan data-data berupa layout pabrik, spesifikasi 

produk, processing time serta arrival distribution. 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Dari data-data yang teleh dikumpulkan, maka selanjutkan akan dilakukan 

proses pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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3.6.1 Metode Simulasi Sistem  

Metode simulasi dilakukan dengan bantuan software ProModel 

student version (Trisnawati, Bahauddin & Ekawati, 2013), dimana 

pembuatan model simulasi tidak hanya dilakukan untuk sistem 

eksisting tetapi juga untuk sistem perbaikannya. Model simulasi sistem 

eksisting dibuat berdasarkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di 

lantai produksi, dimana data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

akan dijadikan input dalam software ProModel, yang selanjutnya 

simulasi dapat dijalankan dan menghasilkan output sesuai yang 

dibutuhkan. Sedangkan model simulasi sistem perbaikan akan dibuat 

setelah model simulasi eksisting telah melewati proses uji validasi, dan 

dinyatakan model simulasi telah valid. 

 

3.6.2 Metode Pengujian Validasi Model Simulasi 

Setelah membuat model simulasi sistem eksisting, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengujian validasi terhadap model 

simulasi yang telah dibuat. Metode yang digunakan dalam pengujian 

validasi model simulasi yaitu uji replikasi, uji verifikasi dan uji 

validitas model, dimana pengujian validasi yang dilakukan ini 

bertujuan untuk melihat apakah model simulasi yang telah dibuat telah 

mewakili sistem nyata yang ada (Novrisal, Hamani, Elmhamedi & 

Soemardi, 2015). Berikut adalah metode pengujian yang digunakan 

untuk mem-validasi model simulasi: 

· Uji Replikasi 
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Uji replikasi dilakukan untuk menentukan banyak replikasi (data 

sampel) yang dibutuhkan apakah sudah mencukupi replikasi 

minimal yang diperlukan. Uji replikasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus berikut: 

Half width = 
             

√ 
 

Dimana: 

Half width : Nilai error terhadap rata-rata dari data 

t : Nilai pada t tabel 

n : Banyak data 

s : Standar deviasi  

α : Alfa (Significance level)  

 

s = √
 ∑     ̅  

   
 

Dimana: 

Xi : nilai data dari sampel 

 ̅ : Rata-rata dari sampel 

 

n’ =  
        

          
   

Dimana: 

n’ : Banyak replikasi yang dibutuhkan 

Z : Nilai pada z tabel 
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· Uji Verifikasi 

Uji verifikasi model dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software ProModel, dimana setelah dilakukan run simulation, jika 

terjadi error maka simulasi akan otomatis berhenti, sehingga 

dinyatakan model simulasi tidak terverifikasi, sedangkan jika 

simulasi berjalan hingga selesai dan tidak menemukan adanya error 

maka model simulasi dinyatakan terverifikasi. 

 

· Uji Validitas 

Pengujian validitas model simulasi dilakukan dengan 

menggunakan t-test: Paired two sample for means, dimana perlu 

dilakukan penarikan hipotesis terlebih dahulu kemudian analisa 

data yang akan dilakukan dengan menggunakan fungsi “Data 

analysis” pada Microsoft excel. Fungsi ini dapat dimunculkan pada 

ribbon Microsoft excel dengan cara berikut: 

1. Buka Microsoft excel 

2. Klik File, kemudian pilih option 

3. Lalu klik tab “Add-Ins” 

4. Pada pilihan Manage di bawah, pilih “Excel Add-ins” 

kemudian klik Go 

5. Setelah itu centang “Analysis ToolPak” lalu klik OK. 

 

Setelah fungsi “Data analysis” dimunculkan maka langkah 

berikutnya adalah untuk melakukan proses olah data dengan 
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menggunakan metode t-test : Paired two sample for means, berikut 

adalah langkah-langkahnya: 

1. Pilih tab “Data”, lalu pilih fungsi “Data analysis” yang berada 

pada pojok kanan. 

2. Maka akan muncul beberapa pilihan untuk analisa data, pilih 

sesuai yang dibutuhkan yaitu : “t-test : Paired two sample for 

means”, lalu klik OK 

3. Lalu akan muncul layar baru, isi bagian variable “Variable 1 

Range” dengan variable 1 yang akan diuji misalkan waktu 

sistem nyata, begitu pula dengan variable 2 diisi misalkan 

dengan waktu sistem simulasi 

4. Kemudian pada bagian “Alpha” diisikan sesuai dengan besar 

tingkat kepercayaan, misalkan tingkat kepercayaan sebesar 

95% maka alpha diisi sebesar 5% atau 0,05. 

5. Terakhir pada bagian “Output Options” pilih lokasi untuk 

memunculkan hasil uji tersebut. Lalu klik OK. 

 

Outputnya menunjukkan besar mean, variance, observations, t-

stat, sampai dengan t critical two-tail. Nilai output yang perlu 

diperhatikan adalah nilai t stat dan nilai t critical two-tail, dimana 

kedua nilai ini mempunyai artian sebagai berikut: 

1. Jika nilai t stat lebih besar daripada t critical two-tail, maka 

dapat dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima. 
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2. Sebaliknya jika nilai t stat lebih kecil daripada t critical two-

tail, maka dapat dinyatakan H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

3.6.3 Skenario Perbaikan 

Setelah model simulasi eksisting telah tervalidasi, maka 

selanjutnya dapat dilakukan analisa lebih lanjut, dimana proses analisa 

dilakukan dengan melihat lokasi terjadinya blocking entitas yang 

tinggi, lalu dilakukan pembuatan skenario-skenario perbaikan 

(Trisnawati, Bahauddin & Ekawati, 2013). Skenario perbaikan yang 

dibuat dapat berupa penambahan mesin produksi atau sebaliknya 

pengurangan mesin produksi. Setelah skenario perbaikan telah 

ditentukan, maka selanjutnya dilakukan simulasi ulang terhadap 

skenario tersebut untuk melihat output model simulasi perbaikannya, 

apakah kondisi blocking masih terjadi atau tidak. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT. Santana Grafika sudah berdiri sejak tahun 1993, dengan usia 

yang sudah cukup lama banyak sudah pengalaman yang kami miliki 

untuk ikut ambil bagian didalam pelayanan masyarakat dalam bidang 

cetakan dan packaging. Seiring dengan berjalannya waktu, kami 

berkomitmen akan terus berupaya memperbarharui sistem kerja, 

management, serta terus berinovasi untuk menampilkan desain-desain 

baru disamping menjaga kualitas, sehingga dapat memenuhi tuntutan 

pasar, yang pada gilirannya akan memuaskan para pelanggan. 

Sampai saat ini sudah sekitar 22 tahun beroperasi, PT. Santana 

grafika mampu meningkatkan kapasitas produksinya dari 10.000.000 

pcs menjadi 15.000.000 setiap bulannya. Dengan didukung oleh 

karyawan dengan kemampuan pada bidangnya serta peralatan 
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percetakan dan finishing yang canggih, lead time produksi massal PT. 

Santana grafika dapat mencapai 14 hari dan produksi sample mencapai 

7 hari. 

PT. Santana Grafika menyediakan layanan penuh dalam mencetak 

produk seperti Inner Box, Map L, Pencil Case, Binder, Brochuer, Flag 

Chain, Calender, Hang Tag dan lain-lain. Semua produk dan layanan 

akan ditangani dengan teknologi canggih serta sumber daya manusia 

yang baik pula. Quality control merupakan point utama kami, dengan 

manajemen warna menggunakan X-rite, kami menjamin hasil cetakan 

kami akan presisi dan juga akurat. Untuk sistem barcoding, kami 

menggunakan mesin Novexx yang canggih. Berikut adalah Motto, Visi 

dan misi dari perusahaan: 

 Motto Perusahaan 

Motto dari perusahaan kami adalah “Your satisfaction is our Goal” 

We provide you the best service atau kepuasan anda adalah tujuan 

kami, kami menyediakan layanan yang terbaik untuk anda. 

 Visi Perusahaan 

Visi PT. Santana Grafika adalah menjadi perusahaan percetakan & 

packaging yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan 

produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan 

produktivitas demi kemajuan perusahaan. 

 Misi Perusahaan 

Misi dari PT. Santana Grafika adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan Pelanggan 
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Bagi Kami, Pelanggan adalah Mitra Kerja dan kami akan 

selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan. 

2. Cetakan Berkualitas & Tepat Waktu 

Merupakan cetakan yang sesuai dengan keinginan pelanggan 

3. Meningkatkan Kemampuan Karyawan 

Karyawan adalah aset perusahaan dan perusahaan akan selalu 

meningkatkan kemampuan karyawan sehingga karyawan 

tersebut dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan 

terutama untuk diri pribadi karyawan tersebut. 

4. Mengikuti Perkembangan Teknolgi 

Perusahaan akan selalu meningkatkan kemampuan perusahaan 

baik secara teknik percetakan maupun manajemen perusahaan 

dengan cara mengikuti perkembangan teknologi terkini pada 

bidang printing maupun packaging. 

4.1.2 Layout Pabrik 

Berikut adalah layout pabrik PT. Santana Grafika secara 

keseluruhan beserta dengan alur proses produksi secara umum. 
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Gambar 4.1 Layout Pabrik PT. Santana Grafika 

 

Gambar 4.1 di atas menjelaskan alur proses produksi secara umum 

di PT. Santana Grafika, sebagaimana dari total 8 tipe produk yang 

diproduksi digambarkan dengan tanda panah, dan dikhususkan untuk 

alur proses produksi tipe 1 dengan tanda panah warna merah. 

Tabel 4.1 berikut menjelaskan informasi mengenai banyak mesin 

yang ada di lokasi pabrik khususnya untuk proses produksi yang 

dilewati oleh produk tipe 1. 

Tabel 4.1 Banyak Mesin Untuk Tiap Proses Produksi Produk Tipe 1 

No Lokasi Proses Banyak Mesin 

1 Area Cutting Pollar Potong Pollar 1 

2 Area Printing Cetak (Printing) 1 

3 Area Varnishing Varnishing 1 

4 Area Die cutting Die cutting 3 

5 
Area Finishing 

Lem + Inspection 

Finishing Lem + 

Inspection 
4 
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4.1.3 Spesifikasi Produk 

Penelitian ini dilakukan terhadap produk tipe 1, adapun spesifikasi 

untuk produk tipe 1 ini seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Spesifikasi Produk 

TIPE PRODUK PRODUK TIPE 1 

JENIS-JENIS PRODUK  DUS TROPICANA SLIM DIABTX 

 DUS TROPICANA SLIM CLASSIC 

 DUS HILO TEEN, SCHOOL, GOLD & ACTIVE 

 DUS REDONDO, DELICIOUS, SUMACCO 

 DLL 

GAMBAR PRODUK 

   

DIMENSI PRODUK JADI 140MM X 40MM X 200MM 

DIMENSI PRODUK 

LEMBARAN 
39.5CM X 54.5CM 

JUMLAH PIECES JADI 

PER LEMBAR 
6 PCS JADI / LEMBAR 

QTY LEMBAR PER 

PALLET 
2000 LBR / PALLET 

JUMLAH WARNA 

CETAK 

6 WARNA : 

 CYAN 

 MAGENTA 

 YELLOW 

 P. 012 C 

 P. 130 C 

 P. 4625 C 

URUTAN PROSES  POTONG POLLAR 

 CETAK (PRINTING) 

 VARNISHING 

 DIE CUTTING 

 FINISHING LEM + INSPECTION 
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4.1.4 Processing Time 

Berdasarkan dari urutan proses produksi untuk produk tipe 1, 

kemudian dilakukan pengumpulan data sampel (replikasi) yaitu data 

processing time, sebanyak 10 data untuk masing-masing proses. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi 

langsung dilapangan, terhadap waktu aktual yang dibutuhkan oleh 

tiap-tiap proses tersebut untuk menyelesaikan sebanyak 1 pallet 

produk tipe 1. Sedangkan untuk waktu sistem simulasi diambil dari 

rata-rata waktu historis tiap proses dalam menyelesaikan proses 

produksinya, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Data Waktu Historis Proses Produksi Produk Tipe 1 

Data ke- 
Cutting Pollar 
(menit/pallet) 

Cetak / 
Printing 

(menit/pallet) 

Varnishing 
(menit/pallet) 

Die cutting 
(menit/pallet) 

Finishing Lem 
+ Inspection 

(menit/pallet) 

1 24.99 53.08 71.45 75.4 62.19 

2 25.05 51.89 74.09 80.07 62.89 

3 26.61 56.81 73.11 78.19 60.07 

4 24.18 55.91 73.17 78.59 61.21 

5 21.89 54.21 68.77 79.61 61.99 

6 21.95 54.81 72.31 79.01 62.41 

7 23.51 52.52 69.17 82.41 61.99 

8 23.13 53.76 70.8 82.03 60.47 

9 22.85 54.21 70.89 81.73 64.1 

10 23.43 56.91 71.02 80.33 59.89 

11 24.37 51.75 74.37 77.18 62.77 

12 25.88 52.04 71.74 78.91 64.29 

13 23.71 51.51 73.17 81.81 63.48 

14 26.19 53.27 72.24 78.54 63.87 

15 22.67 53.56 73.26 79.14 64.18 

16 24.73 54.64 73.31 79.61 61.93 

17 24.85 53.01 69.52 77.58 60.55 

18 23.51 57.05 72.21 78.66 61.46 

19 24.09 54.22 70.67 80.47 61.81 

20 22.41 53.09 73.89 81.48 63.57 

Rata-Rata 24 53.91 71.96 79.54 62.26 
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Adapun data-data yang dikumpulkan berkatian dengan processing 

time produk tipe 1 adalah sebagai berikut: 

 Potong Pollar 

Data-data waktu sistem nyata dan sistem simulasi yang 

dikumpulkan untuk proses potong pollar seperti ditunjukkan pada 

tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses 

Potong Pollar 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 22,21 24 

2 22,1 24 

3 24,07 24 

4 25,44 24 

5 21,8 24 

6 23,42 24 

7 23,89 24 

8 25,14 24 

9 26,42 24 

10 25,53 24 

 

 Cetak (Printing) 

Berikut data-data waktu sistem nyata dan sistem simulasi yang 

dikumpulkan untuk proses cetak (printing) seperti ditunjukkan 

pada table 4.5. 

Tabel 4.5 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses 

Cetak (Printing) 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 
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1 49,87 53,91 

2 54,72 53,91 

3 52,1 53,91 

4 57,69 53,91 

5 55,35 53,91 

6 47,45 53,91 

7 50,79 53,91 

8 53,24 53,91 

9 54,21 53,91 

10 55,43 53,91 

 

 Varnishing 

Data-data waktu sistem nyata dan sistem simulasi yang 

dikumpulkan untuk proses varnishing seperti ditunjukkan pada 

tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses 

Varnishing 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 68,23 71,96 

2 70,43 71,96 

3 74,88 71,96 

4 72,39 71,96 

5 73,66 71,96 

6 69,91 71,96 

7 70,09 71,96 

8 72,56 71,96 

9 71,45 71,96 

10 71,05 71,96 

 

 Die cutting 
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Berikut data-data waktu sistem nyata dan sistem simulasi yang 

dikumpulkan untuk proses die cutting seperti ditunjukkan pada 

table 4.7. 

Tabel 4.7 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses 

Die cutting 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 78,89 79,54 

2 79,4 79,54 

3 75,97 79,54 

4 84,39 79,54 

5 83,54 79,54 

6 80,69 79,54 

7 82,71 79,54 

8 78,18 79,54 

9 78,28 79,54 

10 76,24 79,54 

 

 Finishing Lem + Inspection 

Data-data waktu sistem nyata dan sistem simulasi yang 

dikumpulkan untuk proses finishing + inspection seperti 

ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses 

Finishing Lem + Insptection 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 57,4 62,26 

2 62,2 62,26 

3 67,41 62,26 

4 59,15 62,26 

5 58,99 62,26 
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6 61,49 62,26 

7 62,67 62,26 

8 60,07 62,26 

9 60,57 62,26 

10 59,18 62,26 

 

4.1.5 Arrival Distribution 

Arrival distribution atau distribusi kedatangan untuk produk tipe 1 

diasumsikan sama dengan waktu proses awal yaitu sebanyak 1 pallet 

produk tipe 1 setiap 24 menit serta lokasi distribusi kedatangannya 

adalah di potong pollar. 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Model Simulasi Sistem Eksisting 

Dari data-data yang telah dikumpulkan di atas, langkah berikutnya 

yang dilakukan adalah membuat model simulasi terhadap sistem 

eksisting dengan menggunakan program ProModel student version. 

Berikut adalah input dalam membuat model simulasi sistem eksisting 

yang dilakukan dengan software ProModel student version: 

 Location 

Lokasi yang digunakan untuk background model simulasi adalah 

layout pabrik, termasuk didalamnya lokasi untuk tiap proses yang 

dilewati oleh produk tipe 1 yaitu : potong pollar 1 unit mesin, cetak 

(printing) 1 unit mesin, varnishing 1 unit mesin, die cutting 3 unit 

mesin dan terakhir ada proses finishing lem + inspection 4 unit 
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mesin. Kapasitas tiap mesin adalah sebanyak 1 unit produk. Pada 

software ProModel location diisi seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 4.2 berikut. 

 

Gambar 4.2 Location Sebagai Input Software ProModel 

 Entitas 

Entitas yang menjadi input adalah produk tipe 1. Pada software 

ProModel entitas diisi seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.3 

berikut. 

 

Gambar 4.3 Entitas Sebagai Input Software ProModel 

 Path network 

Path network merupakan jalur yang nantinya akan digunakan oleh 

resources, dimana net 1 merupakan jalur dari proses potong pollar 

menuju proses cetak dengan jarak 40 meter, net 2 merupakan jalur 

dari proses cetak menuju proses varnishing dengan jarak 30 meter, 

net 3 merupakan jalur dari proses varnishing menuju proses die 
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cutting dengan jarak 30 meter, dan terakhir net 4 merupakan jalur 

dari proses die cutting menuju proses finishing lem + inspection 

dengan jarak 25 meter. Pada software ProModel path network diisi 

seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.4 berikut. 

 

Gambar 4.4 Path network Sebagai Input Software ProModel 

 Resources 

Resources disini merupakan material handling yang digunakan 

untuk pergerakan proses produksi produk tipe 1. Gambar 4.5 

berikut menjelaskan resources berupa handtruck ke-1 berjalan pada 

path network 1 sampai dengan handtruck ke-4 berjalan pada path 

network 4, yang kemudian diatur akan kembali ke posisi asalnya 

jika sudah menganggur. Pada software ProModel Resources diisi 

seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5 Resources Sebagai Input Software ProModel 

 Arrival 
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Data yang digunakan untuk arrival pada software ProModel 

diambil dari arrival distribution yaitu asumsi bahwa kedatangan 

material di lokasi potong pollar serta kedatangan sebanyak 1 unit 

produk yang diasumsikan sama dengan 1 pallet produk yaitu 

sebanyak 2.000 lembar setiap 24 menit. Pada software ProModel 

Arrival diisi seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.6 berikut. 

 

Gambar 4.6 Arrival Sebagai Input Software ProModel 

 Processing 

Urutan proses dan waktu proses produksi untuk produk tipe 1 

diambil dari data yang telah dikumpulkan yaitu spesifikasi product 

dan processing time, yang kemudian akan digunakan sebagai input 

dari model simulasi. Pada software ProModel Processing diisi 

seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.7 berikut. 
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Gambar 4.7 Processing Sebagai Input Software ProModel 

Setelah input dari software ProModel selesai dibuat, langkah 

berikutnya adalah menjalankan simulasi, dengan mengasumsikan 

simulasi berjalan selama 14 jam kerja. Setelah simulasi dijalankan 

selama 14 jam kerja, maka akan didapatkan output dari model simulasi 

sistem eksisting tersebut. Berikut adalah output dari model simulasi 

sitem eksisting dengan menggunakan software ProModel: 

 Layout Model Simulasi 

Gambar 4.8 berikut menunjukkan layout model simulasi sistem 

eksisting yang merupakan hasil dari pengolahan data dengan 

menggunakan software ProModel.  

 

Gambar 4.8 Layout Model Simulasi Sistem Eksisting 

 Location State 
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Keadaan pada tiap-tiap lokasi berlangsungnya proses produksi 

untuk produk tipe 1 berbeda-beda, dimana di tiap lokasi 

mempunyai presentase keadaan beroperasi, menganggur dan 

keadaan ter-bloking seperti yang ditunjukkan oleh grafik 4.1 

berikut. 

 

Grafik 4.1 Location State Model Simulasi Sistem Eksisting 

 Entity State 

Adapun hasil simulasi dengan software ProModel menunjukkan 

data total entitas yang selesai proses di tiap lokasi mulai dari lokasi 

potong polar sampai dengan lokasi finishing lem + inspection, 

seperti yang ditunjukkan oleh grafik 4.2 berikut. 
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Grafik 4.2 Entity State Model Simulasi Sistem Eksisting 

 

4.2.2 Uji Validasi Model Simulasi 

Setelah model simulasi eksisting dibuat, selanjutnya dilakukan 

validasi model simulasi dengan beberapa uji berikut: 

 Uji Replikasi 

Uji replikasi dilakukan untuk menentukan banyak replikasi (data 

sampel) yang dibutuhkan apakah sudah mencukupi replikasi 

minimal yang diperlukan. Uji replikasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus berikut: 

s = √
 ∑     ̅  

   
 

Half width = 
             

√ 
 

n’ =  
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Hasil perhitungan untuk uji replikasi dari tiap-tiap processing time 

yang telah dikumpulkan, dengan besar alfa ditentukan sebesar 0.05 

adalah sebagai berikut: 

1. Cutting Pollar 

Tabel 4.9 Perhitungan Banyak Replikasi Proses Cutting Pollar 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 
(Xi - Xrata)^2 

1 22,21 3,211 

2 22,1 3,618 

3 24,07 0,005 

4 25,44 2,068 

5 21,8 4,849 

6 23,42 0,339 

7 23,89 0,013 

8 25,14 1,295 

9 26,42 5,847 

10 25,53 2,335 

RATA-RATA 24,002   

S. DEVIASI   1,619 

HALF WIDTH   1,158 

BANYAK REPLIKASI   7,507 ≡ 8 

 

2. Cetak (Printing) 

Tabel 4.10 Perhitungan Banyak Replikasi Proses Cetak 

(Printing) 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 
(Xi - Xrata)^2 

1 49,87 10,336 

2 54,72 2,673 

3 52,1 0,970 

4 57,69 21,206 

5 55,35 5,130 

6 47,45 31,753 

7 50,79 5,267 

8 53,24 0,024 

9 54,21 1,266 

10 55,43 5,499 
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RATA-RATA 53,085   

S. DEVIASI   3,057 

HALF WIDTH   2,187 

BANYAK REPLIKASI   7,507 ≡ 8 

 

3. Varnishing 

Tabel 4.11 Perhitungan Banyak Replikasi Proses Varnishing 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 
(Xi - Xrata)^2 

1 68,23 10,465 

2 70,43 1,071 

3 74,88 11,662 

4 72,39 0,856 

5 73,66 4,818 

6 69,91 2,418 

7 70,09 1,891 

8 72,56 1,199 

9 71,45 0,000 

10 71,05 0,172 

RATA-RATA 71,465   

S. DEVIASI   1,959 

HALF WIDTH   1,402 

BANYAK REPLIKASI   7,507 ≡ 8 

 

4. Die cutting 

Tabel 4.12 Perhitungan Banyak Replikasi Proses Die cutting 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 
(Xi - Xrata)^2 

1 78,89 0,882 

2 79,4 0,184 

3 75,97 14,892 

4 84,39 20,803 

5 83,54 13,772 

6 80,69 0,741 

7 82,71 8,300 

8 78,18 2,719 

9 78,28 2,399 

10 76,24 12,881 

RATA-RATA 79,829   
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S. DEVIASI   2,936 

HALF WIDTH   2,100 

BANYAK REPLIKASI   7,507 ≡ 8 

 

5. Finishing Lem + Inspection 

Tabel 4.13 Perhitungan Banyak Replikasi Proses Finishing 

Lem + Inspection 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 
(Xi - Xrata)^2 

1 57,4 12,341 

2 62,2 1,656 

3 67,41 42,211 

4 59,15 3,108 

5 58,99 3,698 

6 61,49 0,333 

7 62,67 3,087 

8 60,07 0,711 

9 60,57 0,118 

10 59,18 3,003 

RATA-RATA 60,913   

S. DEVIASI   2,794 

HALF WIDTH   1,999 

BANYAK REPLIKASI   7,507 ≡ 8 

 

 Uji Verifikasi 

Uji verifikasi model dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software ProModel, dimana ketika simulasi dijalankan tidak 

muncul informasi ditemukan adanya error atau simulasi 

bermasalah baik saat simulasi dimulai maupun sampai akhir 

simulasi. Oleh karena itu, model simulasi dapat dikatakan berjalan 

sesuai dengan yang diinginkan atau teleh memenuhi uji verifikasi. 

 

 Uji Validitas 
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Dari 10 data sampel processing time yang telah dikumpulkan baik 

waktu pada sistem nyata maupun waktu sistem simulasi, kemudian 

dilakukan proses validasi dengan menggunakan t-test: Paired two 

sample for means. Langkah awal yaitu melakukan penarikan 

hipotesis, dimana hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

- H0 : Data waktu proses pada sistem nyata sama dengan sistem 

simulasi 

- H1 : Data waktu proses pada sistem nyata tidak sama dengan 

sistem simulasi 

 

Setelah hipotesis ditentukan, barulah dapat dilakukan uji t: Paired 

two sample for means, dimana pengujian dilakukan dengan 

bantuan Ms. Excel yaitu dengan fitur “Data analysis”.  

 

Outputnya menunjukkan besar mean, variance, observations, t-

stat, sampai dengan t critical two-tail. Nilai output yang perlu 

diperhatikan adalah nilai t stat dan nilai t critical two-tail, dimana 

kedua nilai ini mempunyai artian sebagai berikut: 

1. Jika nilai t stat lebih besar daripada t critical two-tail, maka 

dapat dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Sebaliknya jika nilai t stat lebih kecil daripada t critical two-

tail, maka dapat dinyatakan H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

Berikut adalah hasil uji hipotesis dengan bantuan Ms. Excel : 
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1. Cutting Pollar 

Tabel 4.14 Hasil t-test: Paired two sample for means untuk 

Proses Cutting Pollar 

  Sistem Nyata (X1j) Sistem Simulasi (X3j) 

Mean 24,002 24 

Variance 2,619773333 0 

Observations 10 10 

df 9 
 t stat 0,003907492 
 P(T<=t) one-tail 0,498483761 
 t Critical one-tail 1,833112933 
 P(T<=t) two-tail 0,996967522 
 t critical two-tail 2,262157163   

 

Dari tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa nilai t stat lebih 

kecil daripada nilai t critical two-tail, yang berarti H0 diterima, 

jadi data waktu proses pada sistem nyata pada proses cutting 

pollar dapat dikatakan sama dengan waktu sistem simulasi 

atau model simulasi sistem eksisting teleh melewati uji 

validitas dan dapat dikatakan valid. 

 

2. Cetak (Printing) 

Tabel 4.15 Hasil t-test: Paired two sample for means untuk 

Proses Cetak (Printing) 

  Sistem Nyata (X1j) Sistem Simulasi (X3j) 

Mean 53.085 53.91 

Variance 9.347205556 0 

Observations 10 10 

df 9 
 t stat 0.853322215 
 P(T<=t) one-tail 0.207806527 
 t Critical one-tail 1.833112933 
 P(T<=t) two-tail 0.415613054 
 t critical two-tail 2.262157163   
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Dari tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai t stat lebih 

kecil daripada nilai t critical two-tail, yang berarti H0 diterima, 

jadi data waktu proses pada sistem nyata pada proses cetak 

(printing) dapat dikatakan sama dengan waktu sistem simulasi 

atau model simulasi sistem eksisting teleh melewati uji 

validitas dan dapat dikatakan valid. 

 

3. Varnishing 

Tabel 4.16 Hasil t-test: Paired two sample for means untuk 

Proses Varnishing 

  Sistem Nyata (X1j) Sistem Simulasi (X3j) 

Mean 71.465 71.96 

Variance 3.839161111 0 

Observations 10 10 

df 9 
 t stat 0.798890083 
 P(T<=t) one-tail 0.222462124 
 t Critical one-tail 1.833112933 
 P(T<=t) two-tail 0.444924248 
 t critical two-tail 2.262157163   

 

Dari tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa nilai t stat lebih 

kecil daripada nilai t critical two-tail, yang berarti H0 diterima, 

jadi data waktu proses pada sistem nyata pada proses 

varnishing dapat dikatakan sama dengan waktu sistem simulasi 

atau model simulasi sistem eksisting teleh melewati uji 

validitas dan dapat dikatakan valid. 
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4. Die cutting 

Tabel 4.17 Hasil t-test: Paired two sample for means untuk 

Proses Die cutting 

  Sistem Nyata (X1j) Sistem Simulasi (X3j) 

Mean 79.829 79.54 

Variance 8.61921 0 

Observations 10 10 

df 9 
 t stat 0.311289242 
 P(T<=t) one-tail 0.381335192 
 t Critical one-tail 1.833112933 
 P(T<=t) two-tail 0.762670385 
 t critical two-tail 2.262157163   

 

Dari tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa nilai t stat lebih 

kecil daripada nilai t critical two-tail, yang berarti H0 diterima, 

jadi data waktu proses pada sistem nyata pada proses die 

cutting dapat dikatakan sama dengan waktu sistem simulasi 

atau model simulasi sistem eksisting teleh melewati uji 

validitas dan dapat dikatakan valid. 

 

5. Finishing Lem + Inspection 

Tabel 4.18 Hasil t-test: Paired two sample for means untuk 

Proses Finishing Lem + Inspection 

  Sistem Nyata (X1j) Sistem Simulasi (X3j) 

Mean 60.913 62.26 

Variance 7.807356667 0 

Observations 10 10 

df 9 
 t stat 1.524458428 
 P(T<=t) one-tail 0.08086573 
 t Critical one-tail 1.833112933 
 P(T<=t) two-tail 0.161731461 
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t critical two-tail 2.262157163   

 

Dari tabel 4.18 di atas menunjukkan bahwa nilai t stat lebih 

kecil daripada nilai t critical two-tail, yang berarti H0 diterima, 

jadi data waktu proses pada sistem nyata pada proses finishing 

lem + inspection dapat dikatakan sama dengan waktu sistem 

simulasi atau model simulasi sistem eksisting teleh melewati 

uji validitas dan dapat dikatakan valid. 

4.2.3 Model Simulasi Sistem Perbaikan 

Dari hasil uji validasi model simulasi dinyatakan bahwa model 

simulasi eksisting sudah valid, maka langkah selanjutnya barulah dapat 

kita analisa lokasi terjadinya blocking entitias yang tinggi lalu 

dilakukan pembuatan skenario-skenario perbaikan. Skenario perbaikan 

untuk mengurangi blocking produk dapat dilakukan dengan menambah 

kapasitas produksi proses selanjutnya dari lokasi yang terjadi blocking. 

Skenario-skenario perbaikan yang dibuat untuk mengurangi kondisi 

blocking adalah sebagai berikut: 

 Skenario 1 

Dari output software ProModel untuk model simulasi sistem 

eksisting dapat kita lihat bahwa blocking terjadi pada lokasi potong 

pollar, yaitu sebesar 44.34% dari dari total waktu operasi pada 

proses potong pollar berada dalam kondisi ter-bloking, hal ini 

disebabkan oleh barang yang telah selesai proses potong pollar 

tidak bisa diproses pada lokasi berikutnya karena proses berikutnya 
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yaitu cetak (printing) masih belum selesai produksi produk yang 

ada. 

Oleh karena itu, maka perlu kita lakukan penambahan kapasitas 

pada proses cetak (printing) yaitu dengan menambah jumlah mesin 

yang tadinya hanya ada 1 unit menjadi 2 unit. Kemudian kita 

lakukan simulasi kembali dengan menggunakan software 

ProModel, yang diharapkan setelah dilakukan perbaikan maka 

blocking dapat berkurang dan output produksi dapat meningkat. 

Berikut adalah output dari model simulasi sitem perbaikan untuk 

skenario 1 dengan menggunakan software ProModel: 

1. Layout Model Simulasi  

Gambar 4.9 berikut menunjukkan layout model simulasi sistem 

perbaikan untuk skenario 1 yaitu penambahan mesin cetak 

(printing) menjadi 2 unit, layout tersebut merupakan hasil dari 

pengolahan data dengan menggunakan software ProModel. 

 

Gambar 4.9 Layout Model Simulasi Sistem Perbaikan Untuk Skenario 1 

2. Location State 
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Grafik 4.3 berikut menunjukkan keadaan pada tiap-tiap lokasi 

terjadinya proses produksi untuk produk 1 setelah dilakukan 

perbaikan dengan penambahan mesin cetak (printing) sebanyak 

1 unit. 

 

Grafik 4.3 Location State Model Simulasi Sistem Perbaikan Untuk Skenario 1 

3. Entity State 

Grafik 4.4 berikut menunjukkan total entitas yang selesai 

proses di tiap lokasi mulai dari lokasi potong polar sampai 

dengan lokasi finishing lem + inspection untuk produk 1 

setelah dilakukan perbaikan dengan penambahan mesin cetak 

(printing) sebanyak 1 unit. 
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Grafik 4.4 Entity State Model Simulasi Sistem Perbaikan Untuk Skenario 1 

 Skenario 2 

Dari hasil output software ProModel untuk model simulasi sistem 

perbaikan untuk skenario 1 dapat kita lihat bahwa blocking masih 

terjadi pada lokasi potong pollar, tetapi menurun menjadi sebesar 

36.79% dari yang awalnya adalah sebesar 44.34%. Hanya saja, dari 

hasil simulasi sistem perbaikan untuk skenario 1 ditemukan terjadi 

peningkatan presentase blocking pada lokasi proses cetak 

(printing) untuk kedua mesin, yaitu sebesar 49.12% untuk mesin 1 

dan 50.09% untuk mesin 2.  

Oleh karena itu, maka perlu kita lakukan lagi penambahan 

kapasitas pada proses setelah cetak (printing) yaitu proses 

varnishing, dengan menambah jumlah mesin yang tadinya hanya 

ada 1 unit menjadi 2 unit. Kemudian kita lakukan simulasi kembali 

dengan menggunakan software ProModel, yang diharapkan setelah 

dilakukan perbaikan untuk skenario 2 maka kondisi blocking dapat 

berkurang dan output produksi dapat meningkat. Berikut adalah 
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output dari model simulasi sitem perbaikan untuk skenario 2 

dengan menggunakan software ProModel: 

1. Layout Model Simulasi  

Gambar 4.10 berikut menunjukkan layout model simulasi 

sistem perbaikan untuk skenario 2 yaitu penambahan lagi untuk 

mesin varnishing yang sebelumnya hanya ada 1 unit menjadi 2 

unit, dan layout tersebut merupakan hasil dari pengolahan data 

dengan menggunakan software ProModel. 

 

Gambar 4.10 Layout Model Simulasi Sistem Perbaikan Untuk Skenario 2 

2. Location State 

Grafik 4.5 berikut menunjukkan keadaan pada tiap-tiap lokasi 

terjadinya proses produksi untuk produk 1 setelah dilakukan 

perbaikan kembali dengan penambahan lagi mesin varnishing 

sebanyak 1 unit. 
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Grafik 4.5 Location State Model Simulasi Sistem Perbaikan Untuk 

Skenario 2 

3. Entity State 

Grafik 4.6 berikut menunjukkan total entitas yang selesai 

proses di tiap lokasi mulai dari lokasi potong polar sampai 

dengan lokasi finishing lem + inspection untuk produk 1 

setelah dilakukan perbaikan dengan penambahan mesin cetak 

(printing) sebanyak 1 unit. 

 

Grafik 4.6 Entity State Model Simulasi Sistem Perbaikan Untuk Skenario 2 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

 

5.1 Analisa Model Simulasi Sistem Eksisting 

Dari output model simulasi sitem eksisting dengan menggunakan 

software ProModel, dapat kita lakukan analisa terhadap location state atau 

keadaan pada tiap lokasi berlangsungnya proses produksi untuk produk tipe 1 

serta analisa terhadap total entitas yang selesai proses pada tiap-tiap lokasi 

mulai dari lokasi proses awal hingga lokasi proses terakhir. 

Berikut adalah hasil analisa mengenai location state untuk model 

simulasi sistem eksisting: 

 Presentase keadaan tiap lokasi dalam kondisi beroperasi dari total waktu 

14 jam simulasi antara lain untuk lokasi cutting pollar sebesar 37.14%, 

lokasi cetak (printing) sebesar 74.15%, lokasi varnishing sebesar 89.26%, 

lokasi die cutting untuk mesin 1, mesin2 dan mesin 3 secara berurutan 

adalah sebesar 47.35%, 41.47% dan 0%, serta lokasi finishing lem + 

inspection untuk line 1, line 2, line 3 dan line 4 secara berurutan adalah 

sebesar 62.00%, 0%, 0% dan 0%.  
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 Sedangkan presentase keadaan tiap lokasi berada dalam kondisi 

menganggur dari total waktu 14 jam simulasi antara lain untuk lokasi 

cutting pollar sebesar 18.52%, lokasi cetak (printing) sebesar 4.76%, 

lokasi varnishing sebesar 10.74%, lokasi die cutting untuk mesin 1, 

mesin2 dan mesin 3 secara berurutan adalah sebesar 52.65%, 58.53% dan 

100%, serta lokasi finishing lem + inspection untuk line 1, line 2, line 3 

dan line 4 secara berurutan adalah sebesar 38.00%, 100%, 100% dan 

100%. Kondisi menganggur yang tinggi terjadi pada lokasi proses die 

cutting dan finishing lem + inspection, hal ini terjadi karena diasumsikan 

bahwa pada model simulasi hanya produk tipe 1 yang melakukan proses 

pada dua lokasi tersebut, tetapi pada keadaan nyata terdapat produk tipe 

lain yang dapat menggunakan mesin yang sama. 

 Terjadi kondisi blocking pada lokasi cutting pollar dan lokasi cetak 

(printing) dengan presentase berurutan sebesar 44.34% dan 21.09%. 

Kondisi blocking tersebut dapat terjadi karena proses berikutnya belum 

menyelesaikan proses produksinya, sehingga barang yang telah selesai 

diproses harus menunggu di lokasi sebelumnya. Kondisi blocking inilah 

yang menyebabkan rendahnya output produksi. 

Adapun hasil analisa mengenai entity state untuk model simulasi sistem 

eksisting adalah sebagai berikut: 

 Entitas yang masuk ke tiap-tiap lokasi selama 14 jam simulasi, mulai dari 

lokasi cutting polar adalah sebanyak 13 unit, kemudian ke lokasi 

selanjutnya yaitu cetak (printing) sebanyak 12 unit, selanjutnya ke lokasi 

varnishing sebanyak 11 unit entitas yang masuk, kemudian ke lokasi die 
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cutting dengan total 10 unit entitas yang masuk yaitu masing-masing 5 

unit untuk mesin die cutting 1 dan 2, serta tidak ada entitas yang masuk 

ke lokasi mesin die cutting 3, dan terakhir lokasi finishing lem + 

inspection sebanyak 9 unit entitas yang masuk, dan semuanya masuk 

pada lokasi line finishing 1. 

 Total entitas yang keluar dari sistem adalah sebanyak 9 unit. 

 

5.2 Analisa Uji Validasi 

5.2.1 Uji Replikasi 

Dari hasil perhitungan untuk uji replikasi dari tiap-tiap data 

processing time yang telah dikumpulkan, didapatkan hasil jumlah 

minimal replikasi yang dibutuhkan untuk setiap proses yaitu sebanyak 

8 replikasi untuk proses cutting pollar, cetak (printing), varnishing, die 

cutting dan finishing lem + inspection. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa dengan replikasi 10 kali yang dilakukan untuk tiap proses telah 

mencukupi replikasi minimal yang diperlukan. 

5.2.2 Uji Verifikasi 

Dari hasil pengujian verifikasi model simulasi sistem eksisting 

tidak muncul informasi ditemukan adanya error atau simulasi 

bermasalah saat simulasi dijalankan dengan software ProModel, baik 

saat simulasi dimulai maupun sampai akhir simulasi. Oleh karena itu, 

model simulasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan atau teleh memenuhi uji verifikasi. 
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5.2.3 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah model simulasi yang 

dibuat sudah mewakili sistem nyata yang ada. Dari hasil pengujian 

validitas untuk tiap-tiap proses yaitu proses cutting pollar, cetak 

(printing), varnishing, die cutting dan finishing lem + inspection 

dengan menggunakan t-test: Paired two sample for means, didapatkan 

besar nilai t critical two-tail atau t tabel untuk setiap proses adalah 

2.26 dan besar nilai t stat atau t hitung untuk tiap proses antara lain 

proses cutting pollar adalah sebesar 0.004, cetak (printing) sebesar 

0.853, varnishing sebesar 0.799, die cutting sebesar 0.311 dan proses 

finishing lem + inspection sebesar 1.524. 

Oleh karena t stat yang dihasilkan lebih kecil daripada t tabel 

maka dapat dinyatakan bahwa Ho diterima atau data waktu proses 

pada sistem nyata sama dengan waktu sistem simulasi atau model 

simulasi sistem eksisting telah melewati uji validitas dan dapat 

dikatakan valid. 

 

5.3 Analisa Model Simulasi Setelah Perbaikan 

5.3.1 Skenario  1 

Dari output software ProModel untuk model simulasi sistem 

eksisting dapat kita lihat bahwa blocking terjadi pada lokasi potong 

pollar, yaitu sebesar 44.34% dari dari total waktu operasi pada proses 

potong pollar berada dalam kondisi ter-bloking, hal ini disebabkan 

oleh barang yang telah selesai proses potong pollar tidak bisa diproses 
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pada lokasi berikutnya karena proses berikutnya yaitu cetak (printing) 

masih belum selesai produksi produk yang ada. 

Oleh karena itu, maka perlu kita lakukan penambahan kapasitas 

pada proses cetak (printing) yaitu dengan menambah jumlah mesin 

yang tadinya hanya ada 1 unit menjadi 2 unit. Kemudian kita lakukan 

simulasi kembali dengan menggunakan software ProModel, yang 

diharapkan setelah dilakukan perbaikan maka blocking dapat 

berkurang dan output produksi dapat meningkat. 

Berikut adalah hasil analisa mengenai location state model 

simulasi sistem perbaikan untuk skenario 1 yaitu dengan penambahan 

mesin cetak (printing) menjadi 2 unit: 

 Presentase keadaan tiap lokasi dalam kondisi beroperasi dari total 

waktu 14 jam simulasi antara lain untuk lokasi cutting pollar 

menjadi sebesar 40.00%, lokasi cetak (printing) untuk mesin 1 

sebesar 42.06% dan untuk mesin 2 sebesar 38.51%, lokasi 

varnishing masih sama yaitu sebesar 89.26%, lokasi die cutting 

untuk mesin 1, mesin2 dan mesin 3 secara berurutan adalah sebesar 

47.35%, 41.47% dan 0%, serta lokasi finishing lem + inspection 

untuk line 1, line 2, line 3 dan line 4 secara berurutan adalah 

sebesar 62.00%, 0%, 0% dan 0%.  

 Sedangkan presentase keadaan tiap lokasi berada dalam kondisi 

menganggur dari total waktu 14 jam simulasi antara lain untuk 

lokasi cutting pollar sebesar 23.21%, lokasi cetak (printing) 

sebesar 8.82% untuk mesin 1 dan 11.40 untuk mesin 2, lokasi 
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varnishing masih sama yaitu sebesar 10.74%, lokasi die cutting 

untuk mesin 1, mesin2 dan mesin 3 secara berurutan adalah sebesar 

52.65%, 58.53% dan 100%, serta lokasi finishing lem + inspection 

untuk line 1, line 2, line 3 dan line 4 secara berurutan adalah 

sebesar 38.00%, 100%, 100% dan 100%.  

 Kondisi blocking yang terjadi pada lokasi cutting pollar 

presentasenya menurun dari 44.34% menjadi 36.79%, tetapi 

kondisi blocking pada lokasi cetak (printing) malah bertambah 

bahkan terjadi pada kedua mesin yaitu sebesar 49.12% dan 

50.09%. Kondisi blocking tersebut masih terjadi bahkan bertambah 

presentasenya karena proses berikutnya yaitu proses varnishing, 

outputnya tidak mampu mengimbangi output yang keluar dari 

mesin cetak yang telah ditambah menjadi 2 unit.  

Adapun hasil analisa mengenai entity state untuk model simulasi 

sistem eksisting adalah sebagai berikut: 

 Entitas yang masuk ke tiap-tiap lokasi selama 14 jam simulasi, 

mulai dari lokasi cutting polar bertambah 1 unit menjadi sebanyak 

14 unit, kemudian ke lokasi selanjutnya yaitu cetak (printing) juga 

bertambah 1 unit menjadi sebanyak 13 unit yaitu 7 unit entitas 

masuk ke mesin cetak (printing) 1 dan 6 unit masuk ke mesin cetak 

(printing) 2, tetapi selanjutnya ke lokasi varnishing tetap sebanyak 

11 unit entitas yang masuk, kemudian ke lokasi die cutting dengan 

total 10 unit entitas yang masuk yaitu masing-masing 5 unit untuk 

mesin die cutting 1 dan 2, serta tidak ada entitas yang masuk ke 
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lokasi mesin die cutting 3, dan terakhir lokasi finishing lem + 

inspection sebanyak 9 unit entitas yang masuk, dan semuanya 

masuk pada lokasi line finishing 1. 

 Total entitas yang keluar dari sistem masih sama yaitu sebanyak 9 

unit. 

5.3.2 Skenario  2 

Dari hasil output software ProModel untuk model simulasi sistem 

perbaikan untuk skenario 1 dapat kita lihat bahwa blocking masih 

terjadi pada lokasi potong pollar, tetapi menurun menjadi sebesar 

36.79% dari yang awalnya adalah sebesar 44.34%. Hanya saja, dari 

hasil simulasi sistem perbaikan untuk skenario 1 ditemukan pula 

terjadinya blocking pada lokasi baru yaitu lokasi proses cetak 

(printing) untuk kedua mesin, yaitu sebesar 49.12% untuk mesin 1 dan 

50.09% untuk mesin 2.  

Oleh karena itu, maka perlu kita lakukan lagi penambahan 

kapasitas pada proses setelah cetak (printing) yaitu proses varnishing, 

dengan menambah jumlah mesin yang tadinya hanya ada 1 unit 

menjadi 2 unit. Kemudian kita lakukan simulasi kembali dengan 

menggunakan software ProModel, yang diharapkan setelah dilakukan 

perbaikan untuk skenario 2 maka kondisi blocking dapat berkurang 

dan output produksi dapat meningkat.  

Berikut adalah output dari model simulasi sitem perbaikan untuk 

skenario 2 dengan menggunakan software ProModel: 
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 Presentase keadaan tiap lokasi dalam kondisi beroperasi dari total 

waktu 14 jam simulasi antara lain untuk lokasi cutting pollar 

meningkat menjadi sebesar 51.43%, lokasi cetak (printing) untuk 

mesin 1 meningkat menjadi sebesar 56.90% dan untuk mesin 2 

juga meningkat menjadi sebesar 51.34%, lokasi varnishing 

menjadi sebesar 68.53% untuk mesin varnishing 1 dan 64.70 untuk 

mesin varnishing 2, lokasi die cutting untuk mesin 1, mesin2 dan 

mesin 3 secara berurutan adalah sebesar 68.04%, 64.29% dan 0%, 

serta lokasi finishing lem + inspection untuk line 1, line 2, line 3 

dan line 4 secara berurutan adalah sebesar 48.09%, 44.47%, 0% 

dan 0%.  

 Sedangkan presentase keadaan tiap lokasi berada dalam kondisi 

menganggur dari total waktu 14 jam simulasi antara lain untuk 

lokasi cutting pollar sebesar 48.57%, lokasi cetak (printing) 

sebesar 43.10% untuk mesin 1 dan 48.66% untuk mesin 2, lokasi 

varnishing yaitu sebesar 31.47% untuk mesin varnishing 1 dan 

sebesar 35.30% untuk mesin varnishing 2, lokasi die cutting untuk 

mesin 1, mesin2 dan mesin 3 secara berurutan adalah sebesar 

31.96%, 35.71% dan 100%, serta lokasi finishing lem + inspection 

untuk line 1, line 2, line 3 dan line 4 secara berurutan adalah 

sebesar 51.91%, 55.53%, 100% dan 100%.  

 Kondisi blocking sudah tidak terjadi lagi, meskipun pada beberapa 

lokasi presentase menganggur meningkat misalnya pada lokasi 
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cetak (printing) dan lokasi varnishing, tetapi secara keseluruhan 

dapat dikatakan tingkat menganggur mengalami penurunan.  

Adapun hasil analisa mengenai entity state untuk model simulasi 

sistem eksisting adalah sebagai berikut: 

 Entitas yang masuk ke tiap-tiap lokasi selama 14 jam simulasi, 

mulai dari lokasi cutting polar meningkat menjadi sebanyak 18 

unit, kemudian ke lokasi selanjutnya yaitu cetak (printing) juga 

mengalami peningkatan menjadi sebanyak 17 unit yaitu 9 unit 

entitas masuk ke mesin cetak (printing) 1 dan 8 unit masuk ke 

mesin cetak (printing) 2, selanjutnya ke lokasi varnishing juga 

meningkat menjadi sebanyak 16 unit entitas yang masuk, dimana 

masing-masing 8 unit masuk ke mesin varnishing 1 dan 2, 

kemudian ke lokasi die cutting juga mengalami peningkatan 

dengan total 15 unit entitas yang masuk yaitu 8 unit untuk mesin 

die cutting 1 dan 7 unit untuk mesin die cutting 2, dan tetap tidak 

ada entitas yang masuk ke lokasi mesin die cutting 3, dan terakhir 

lokasi finishing lem + inspection meningkat pula menjadi sebanyak 

13 unit entitas yang masuk, yaitu sebanyak 7 unit pada mesin 

finishing 1 dan 6 unit pada mesin finishing 2, dan tidak ada unit 

yang masuk pada mesin finishing 3 dan 4. 

 Total entitas yang keluar dari sistem meningkat dari yang 

sebelumnya hanya sebanyak 9 unit menjadi 13 unit, atau terjadi 

peningkatakan output produksi sebanyak 44.44%. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

yaitu: 

 Dari hasil pengukuran kinerja sistem lini produksi maka dapat diketahui 

keadaan atau status tiap-tiap lokasi selama proses simulasi, dimana lokasi 

terjadinya kondisi blocking serta output produksi dari sistem simulasi 

yaitu sebanyak 9 unit. 

 Dari hasil perbaikan dengan menggunakan skenario 1 dan skenario 2 

dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kinerja sistem lini produksi, 

dimana peningkatan kinerja sistem ini dapat dilihat dari kondisi blocking 

sudah tidak ditemukan lagi serta terdapat peningkatan output produksi 

sebanyak 4 unit dari yang tadinya hanya 9 unit menjadi 13 unit atau 

terjadi peningkatan output produksi sebesar 44.44%. 
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6.2 Saran 

Sebagai bahan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya, saran yang 

dapat dipertimbangkan adalah mengenai penggunaan metode untuk perbaikan 

model simulasinya yaitu perbaikan model simulasi dapat dikembangkan lagi 

dengan menggunakan metode line balancing, maupun metode-metode riset 

operasi lainnya yang dapat memunculkan hasil yang optimal. 
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LAMPIRAN 

 

Tabel 4.1 Data Waktu Historis Proses Produksi Produk Tipe 1 

Data ke- 
Cutting Pollar 
(menit/pallet) 

Cetak / 
Printing 

(menit/pallet) 

Varnishing 
(menit/pallet) 

Die cutting 
(menit/pallet) 

Finishing Lem 
+ Inspection 

(menit/pallet) 

1 24.99 53.08 71.45 75.4 62.19 

2 25.05 51.89 74.09 80.07 62.89 

3 26.61 56.81 73.11 78.19 60.07 

4 24.18 55.91 73.17 78.59 61.21 

5 21.89 54.21 68.77 79.61 61.99 

6 21.95 54.81 72.31 79.01 62.41 

7 23.51 52.52 69.17 82.41 61.99 

8 23.13 53.76 70.8 82.03 60.47 

9 22.85 54.21 70.89 81.73 64.1 

10 23.43 56.91 71.02 80.33 59.89 

11 24.37 51.75 74.37 77.18 62.77 

12 25.88 52.04 71.74 78.91 64.29 

13 23.71 51.51 73.17 81.81 63.48 

14 26.19 53.27 72.24 78.54 63.87 

15 22.67 53.56 73.26 79.14 64.18 

16 24.73 54.64 73.31 79.61 61.93 

17 24.85 53.01 69.52 77.58 60.55 

18 23.51 57.05 72.21 78.66 61.46 

19 24.09 54.22 70.67 80.47 61.81 

20 22.41 53.09 73.89 81.48 63.57 

Rata-Rata 24 53.91 71.96 79.54 62.26 
 

Tabel 4.2 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses Potong Pollar 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 22,21 24 

2 22,1 24 

3 24,07 24 

4 25,44 24 

5 21,8 24 

6 23,42 24 
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7 23,89 24 

8 25,14 24 

9 26,42 24 

10 25,53 24 

 

Tabel 4.3 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses Cetak (Printing) 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 49,87 53,91 

2 54,72 53,91 

3 52,1 53,91 

4 57,69 53,91 

5 55,35 53,91 

6 47,45 53,91 

7 50,79 53,91 

8 53,24 53,91 

9 54,21 53,91 

10 55,43 53,91 

 

Tabel 4.4 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses Varnishing 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 68,23 71,96 

2 70,43 71,96 

3 74,88 71,96 

4 72,39 71,96 

5 73,66 71,96 

6 69,91 71,96 

7 70,09 71,96 

8 72,56 71,96 

9 71,45 71,96 

10 71,05 71,96 
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Tabel 4.5 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses Die cutting 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 78,89 79,54 

2 79,4 79,54 

3 75,97 79,54 

4 84,39 79,54 

5 83,54 79,54 

6 80,69 79,54 

7 82,71 79,54 

8 78,18 79,54 

9 78,28 79,54 

10 76,24 79,54 

 

Tabel 4.6 Data Waktu Sistem Nyata & Sistem Simulasi Proses Finishing Lem + 

Insptection 

Replikasi 
Waktu Sistem Nyata 

(menit/pallet) 

Waktu Sistem Simulasi 

(menit/pallet) 

1 57,4 62,26 

2 62,2 62,26 

3 67,41 62,26 

4 59,15 62,26 

5 58,99 62,26 

6 61,49 62,26 

7 62,67 62,26 

8 60,07 62,26 

9 60,57 62,26 

10 59,18 62,26 

 


