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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan memaparkan tentang gambaran sistem, latar belakang pemilihan obyek 

amatan, tujuan simulasi dan perbaikan serta batasan dan asumsi yang digunakan dalam 

pemodelan simulasi ini. 

 

1.1 Gambaran Singkat Sistem 

Sistem terdiri atas berbagai elemen. Hubungan yang unik saling mengaitkan elemen-

elemen ini atau sering disebut dengan interaksi antar elemen. Suatu sistem juga memiliki 

suatu tujuan yang hendak dicapai. Suatu sinergi antar elemen-elemen dalam sistem  akan 

berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tugas pemodelan simulasi ini, sistem yang 

menjadi obyek amatan amatan adalah sistem pembuatan tas yang ada di home industry di 

daerah Asem Rowo. Proses awal dari pembuatan tas ini adalah pembuatan pola dari model 

yang akan dibuat dengan cara menggambar pola dari hasil pencarian desain tas pada majalah 

desain tas. Setelah itu, dibuatlah model tas berdasarkan pola yang telah dibuat. Model yang 

telah dibuat ditawarkan pada toko pemasaran yang telah bekerja sama, apabila model ditolak, 

maka akan dibuatkan model yang lainnya dan kemudian ditawarkan pada toko pemasaran 

kembali. Apabila model diterima, maka akan ditetapkan toko meminta berapa banyak produk 

yang akan dipasarkan berdasarkan forecasting mereka yang disesuaikan dengan kemampuan 

usaha ini. Setelah itu penggandaan model dilakukan. Penggandaan model dilakukan dengan 

dimulai penggandaan pola yang sebelumnya telah dibuat. Setelah itu, dibuatlah part-part dari 

tas yang akan dipasarkan dan kemudian dirakit menjadi tas-tas produk jadi yang siap 

dipasarkan. 

Pada kesehariannya, biasanya pekerjaan dimulai pada pukul 08.00 hingga 16.30. akan 

tetapi, itu bukanlah hal yang mutlak. Karena pada kenyataanya setiap harinya para pekerja 

bekerja dengan waktu yang tidak teratur. Prinsip dari para pekerja disana adalah lama waktu 

kerja tidak masalah, asalkan tidak terlalu lama untuk menghasilkan produk. Biasanya, produk 

akan selesai dalam waktu cepat disebabkan para pekerja bekerja lembur yang dikarenakan 

ingin mengambil liburan panjang apabila produk sudah jadi. Jumlah produksi yang dihasilkan 

oleh home industry ini juga tidak sedikit, dari satu model tas biasanya akan digandakan 

hingga 40-60 buah. Dalam sebulannya, biasanya mengajukan dua model tas pada toko 

pemasaran. Jadi dalam satu bulan home industry ini membuat dua model tas dan digandakan. 

Hal ini tidak menutup kemungkinan apabila toko pemasaran masih meminta jenis tas yang 

telah dibuat pada bulan sebelumnya. Pembuatan satu model tas keseluruhannya 

membutuhkan waktu kurang lebih 10-14 hari. 

 

1.2 Latar Belakang Pemilihan Objek 

Home industry pembuatan tas di Asem Rowo ini memiliki potensi untuk jauh lebih 

berkembang. Namun usaha ini sempat hampir mengalami gulung tikar dikarenakan adanya 

lumpur Lapindo di Sidoarjo. Hal ini berpengaruh pada pelanggan terbesar yang telah bekerja 

sama tutup karena ikut terendam oleh lumpur. Semenjak saat itu, permintaan menjadi turun 

drastis. Sekarang, usaha ini hanya memiliki kerjasama dengan satu toko pemasaran. Saat ini, 

dengan jumlah tenaga kerja terbatas,  usaha ini ingin lebih mengembangkan lagi usahanya 
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dengan memperbesar jumlah order dari pelanggan. Tenaga kerja terbatas ini disebabkan 

karena sulitnya mencari pekerja untuk menjahit tas. Dengan keadaan yang terbatas ini, 

penggunaan sumber daya masih dirasa kurang optimal. Hal yang menyebabkan ini antara lain 

adalah karena tidak adanya jam kerja pasti bagi karyawan sehingga mereka cenderung 

memilih untuk bekerja dengan santai dan tidak memaksimalkan  kemampuan mereka. Tidak 

adanya suatu pengukuran terhadap produktifitas mereka juga menjadi salah satu 

penyebabnya. 

Maka obyek amatan ini dipilih dengan tujuan untuk mengukur produktifitas sistem ini 

serta skenario perbaikan untuk peningkatan produktifitas dengan pemberlakuan jam kerja 

bagi para karyawan. 

 

1.3 Tujuan Simulasi & Peluang Perbaikan 

Tujuan dari simulasi pada obyek amatan home industry  pembuatan tas di Asem Rowo 

ini adalah: 

 Mengetahui produktifitas sistem eksisting 

 Merancang skenario perbaikan 

 Mengetahui produktifitas sistem dengan skenario perbaikan 

 

1.4 Tantangan 

Tantangan dalam membuat simulasi sistem ini adalah: 

 Jarak ke obyek amatan yang relatif jauh sehingga menyulitkan saat proses 

pengambilan data 

 Durasi proses produksi dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk tas 

yang panjang sekitar 20 hari sehinga berdampak pada proses pengumpulan data 

yang menjadi lebih sulit 

 Jam kerja yang tidak tetap menyulitkan untuk menentukan jadwal kunjungan dan 

pengamatan ke usaha pembuatan tas tersebut 

 Sistem produksi yang relatif mempunyai banyak masalah memungkinkan untuk 

dilakukan banyak perbaikan 

 

1.5 Batasan & Asumsi 

Batasan yang digunakan dalam simulasi pada obyek amatan home industry  

pembuatan tas Asem Rowo ini adalah: 

 Pengamatan hanya dilakukan pada sistem produksi yang dilakukan di Asem Rowo 

tidak termasuk outsourcing 

Sedangkan asumsi yang digunakan dalam simulasi ini adalah: 

 Model tas yang diproduksi tetap 

 Tidak pernah terjadi keterlambatan kedatangan bahan baku 

 Jumlah bahan yang datang tetap tiap waktunya (jumlah pesanan tetap) sebesar 48 

buah 

 Waktu antar pemesanan sama dengan waktu kedatangan material konstan 20 hari 

 Tingkat kecacatan 1% 
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BAB II 

GAMBARAN SISTEM AMATAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai elemen-elemen sistem dan variabel sistem 

yang ada dalam simulasi pembuatan tas ini. 

 

2.1 Elemen-Elemen Sistem 

Elemen-elemen sistem ini merupakan hal-hal yang berada dalam sistem dan 

mendukung keberlangsungan sistem. Begitu juga dengan yang terjadi di home industry 

Pembuatan Tas – Asem Rowo ini. Dalam melaksanakan proses produksinya juga terdapat 

elemen-elemen sistem di dalamnya. Elemen-elemen sistem tersebut antara lain sebagai 

berikut : 

 Entitas 

Entitas merupakan segala sesuatu yang dikenai proses dalam sistem dan 

mempengaruhi proses berjalannya sistem. Dalam hal ini entitas di home industry 

Pembuatan Tas Asem Rowo yaitu bahan baku pembuatan tas yang diproduksi. 

Bahan baku pembuatan tas ini antara lain kain, resleting, serta aksesoris-aksesoris 

yang berfungsi untuk memberikan hiasan pada tas. 

 Resource 

Resource adalah hal-hal yang melakukan proses biasanya berupa fasilitas, 

peralatan ataupun hal lain yang melakukan aktivitas. Dalam kasus ini yang 

berperan sebagai resource yaitu pekerja 1 yang bertugas membuat pola dan 

pekerja 2 yang bertugas menjahit pola. 

 Atribut 

Atribut merupakan hal-hal yang melekat pada entitas. Dalam hal ini yang 

berperan sebagai atribut yaitu waktu proses, waktu kedatangan. 

 Aktivitas 

Aktivitas merupakan hal-hal atau proses yang terjadi di dalam sistem. Aktivitas 

dalam home industry pembuatan tas ini yaitu proses membuat dan  menjahit pola. 

Dimana dalam 2 aktivitas utama tersebur masih terdapat sub-sub aktivitas lagi. 

 Control 

Control menunjukkan bagaimana simulasi tersebut dilakukan, waktu simulasi dan 

menjaga urutan, logika dan rule dari sistem. Control merupakan hal-hal yang 

dapat membatasi keberlangsungan sistem. Control dalam kasus ini yaitu jam 

kerja pekerja di home industry pembuatan tas Asem Rowo ini. 

 

2.2 Variabel Sistem 

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai variabel sistem yang ada dalam studi kasus 

ini. Variaabel sistem ini meliputi decision variable, state variable dan respond variable. 

Decision variable merupakan variabel yang menjadi tujuan akhir dari sistem. Dalam hal ini 

yang menjadi decision variable yaitu pendetailan langkah-langkah kerja yang dilakukan 

untuk memproduksi tas ini. State Variable mendefiniskan  keadaan aktual yang terjadi dalam 

sistem. State variable dalamhome industryini yaitu waktu kedatangan bahan baku. Respond 
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variable merupakan hal-hal yang bisa dipengaruhi dengan adanya perubahan pada decision 

variable. Dalam hal ini respond variable yaitu jumlah produktivitas tas yang dihasilkan. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi dalam simulasi pembuatan tas 

dengan obyek amatan yanng berada di daerah Asem Rowo 

 

3.1 Flowchart Pengerjaan 

 Padabab ini akan ditampilkan flowchart yang menggambarkan mengenai tahapan-

tahapan pengerjaan tugas besar mata kuliah simulasi sistem industri dengan obyek amatan 

pembuatas tas di Asem Rowo ini secara keseluruhan. 

Penentuan Objek

Amatan

Pengambilan Data

Pembuatan Model

Sistem Eksisting

Valid

Simulasi Model

Perbaikan

Analisa Biaya

Kesimpulan dan

Saran

Ya

Tidak

Fitting Distribusi

Verifikasi & Validasi

 
Gambar 3.1 Flowchart Pengerjaan 
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3.2 Penjelasan Flowchart 

 Dari flowchart di atas dapat diketahui bahwa pengerjaan laporan tugas besar ini 

dimulai dengan penentuan objek amatan. Kemudian mencari data-data, data-data itu sendiri 

didapatkan melalui pengambilan data dengan metode pengamatan langsung dan wawancara. 

Setelah data-data semua terkumpul, setelah data-data terkumpul langkah selanjutnya 

melakukan fitting distribusi, kemudian membuat model dari sistem  eksisting objek amatan. 

Setelah membuat model dari system eksisting kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dari 

model system eksisting. Apabila model sistem eksisting valid, maka bisa dilanjutkan untuk 

membuat simulasi model perbaikan. Apabila belum, maka harus dibuat ulang model dari 

system eksistingnya. Setelah dibuat simulasi model perbaikannya, selanjutnya dilakukan 

analisa biaya. Kemudian setelah analisa biaya dilakukan maka langkah selanjutnya membuat 

kesimpulan dan saran.  
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BAB IV 

KELUARAN 

  

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai model konseptual, fitting distribusi, simulasi 

kondisi eksisting obyek amatan, verifikasi dan validasi model, skenario perbaikan dan 

simulasi, comparing syistem, serta analisa biaya 

4.1 Model Konseptual 

Model konseptual merupakan penggambaran konsep model dari home industry  

pembuatan Tas Asem Rowo ini. Model konseptual mengunakan penggambaran model dari 

kondisi eksisting yang terjadi pada home industry ini. Model konseptual ini terdiri dari 3 

macam yaitu process flow, logic flow serta activity cycle diagram (ACD). 

Proses yang ada di dalam home industry  pembuatan tas Asem Rowo ini dimulai 

ketika pemilik menerima pesanan untuk membuat tas dengan model yang sudah disetujui, 

setelah mendapatkan order ini dilanjutkan dengan proses pembuatan tas. Kemudian ketika 

proses ini selesai proses selanjutnya yaitu proses pengiriman tas yang sudah jadi. Namun, 

dalam pengamatan ini akan difokuskan pada proses pembuatan tas itu sendiri. Sehingga 

perbaikan yang akan dilakukan juga akan berfokus pada proses produksi pembuatan tas ini. 

 

4.1.1 ProcessFlow 

Process flow merupakan urutan proses dari suatu kejadian atau proses tertentu. 

Process flow ini dapat juga dikatakan sebagai tahapan-tahapan secara umum yang dilakukan 

dalam pembuatan tas ini. Berikut merupakan process flowpada home industry  pembuatan tas 

Asem Rowo. 

Pembuatan Pola

Kain

Penjahitan Pola Produk AkhirPengepakan Ya

Perbaikan

Tidak

 
Gambar 4.1 Process Flow Pembuatan Tas – Asem Rowo 

 

Pembuatantas di Asem Rowo ini dimulai dari pembuata pola tas. Pembuatan pola tas 

ini selanjutnya akan menjadi input untuk proses selanjutnya yaitu penjahitan pola. Proses 

yang dilakukan ini bertujuan untuk membuat bentuk pada tas sesuai dengan bentuk desain 

awal yang diinginkan. Proses penjahitan pola ini terdiri dari beberapa proses lainnya seperti 

pemasangan aksesoris dan pemasangan kantong utama bagian dalam. Setelah proses ini maka 

selanjutnya dilakuakn proses pengepakan. Sebelum dilakukan proses pengepakan dilakukan 

dulu proses inspeksi untu mengetahui apakah tas yang sudah jadi tersebut cacat atau tidak. 
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Apanila produk tersebut tidak cacat maka produk tersebut sudah selesai diproses menjadi 

produk akhir yang siap dikirim. Sedangkan apabila produk tersebut cacat maka harus 

dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum produk tersebut menjadi produk akhir. 

 

4.1.2 LogicFlow 

Logic Flow merupakanlogika yang digunakan untuk melakukan proses atau sistem 

tertentu. Logic Flow ini menunjukkan hubungan timbal balik antara satu proses dengan 

proses lain. Berikut merupakan logic flow dari pembuatan tas Asem Rowo.  

Pembuatan Pola Pola Sesuai Ya

Tidak

Penjahitan Pola

Jahitan Sesuai

Tidak

Pengepakan

Perbaikan

Cacat Ya

Produk Akhir

Perbaikan

 
Gambar 4.2 Logic  Flow Pembuatan Tas – Asem Rowo 

 

Pembuatan pola ini tentunya dibuat sesuai desain yang diinginkan. Pembuatan pola ini 

akan mempengaruhi proses selanjutnya yaitu penjahitan pola. Untuk itu dalam proses 

pembuatan pola ini perlu benar-benar dipastikan apakan pola yang dibuat ini sesuai atau tidak 

dengan desain yang diinginkan. Proses penjahitan pola juga memerlukan ketelitian khusus 

agar jahitan tas ini rapi. Akan dilakukan proses perbaikan apabila jahitan ini tidak rapi atau 

terdapat kesalahan. Apabila proses penjahitan pola ini sudah benar maka selanjutnya tas ini 

dapat dikemas untuk selanjutnya didistribusikan. Sebelum diemas ini ada pengecekan 

terakhir mengenai produk tas ini apakah cacat atau tidak. Apabila produk ini cacat maka akan 

dilakukan perbaikan sedangkan apabila produk sudah dalam keadaan baik maka produk tas 

ini siap untuk didistribusikan. 

 

4.1.3 Activity Cycle Diagram (ACD) 

Activity cycle diagram merupakan salah satu cara untuk mengetahui interaksi dalam 

suatu entiti dan struktur antrian yang terjadi. ACD ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar 

yang mampu mendeskripsikan hubungan interaksi antar entiti. 

Fungsi dari ACD ini antara lain : 

 Memberikan gambaran tentang informasi yang dilakukan di masing-masing entitu 

 Menggambarkan aktivitas secara menyeluruh 

 Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses 
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Berikut merupakan ACD dari pembuatan tas Asem Rowo 

Pembuatan Pola

Idle/Busy

Penjahitan Pola

Pengepakan
Order

Idle/ Busy

Idle/Busy

 
Gambar 4.3 Activity Cycle Diagram  Pembuatan Tas – Asem Rowo 

 

Dalam ACD ini lebih dijelaskan lagi apakah suatu sistem mengalami kondisi idle / 

busy. Jika proses tersebut busymaka proses tersebut akan menunggu hingga sistem sudah 

tidak busylagi dan akhirnya sistem tersebut bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Begitu 

juga dengan proses yang lain. Proses ini diawali dari order barang oleh konsumen dan akan 

berakhir juga pada order ini. Sehingga proses ini akan berlangsung terus menerus secara 

berkelanjutan hingga order itu berhenti. 

 

4.2 Fitting Distribusi 

 Fitting distribusi dilakukan untuk mengetahui jenis distribusi apa yang sesuai dengan 

data hasil pengamatan yang didapatkan. Dari proses ini akan dihasilkan jenis distribusi yang 

sesuai dengan data beserta parameternya. Hasil ini kemudian akan dijadikan sebagai input 

dalam model arena.  

Selama ini, hanya diketahui waktu-waktu untuk proses utama yakni waktu pembuatan 

pola, waktu penjahitan dan waktu pengepakan. Ketiga proses tersebut merupakan proses 

utama dengan adanya penanggung jawab pada setiap proses tersebut. Proses-proses tersebut 

terdiri dari banyak kegiatan yang tidak terjadwal jam  istirahatnya bagi para pekerjanya. 

Berikut merupakan data yang dikumpulkan 

 

Tabel 4.1 Tabel Waktu Proses Produksi dalam Proses Utama 

No 

Pengamatan 

Pembuatan 

Pola (hari) 

Penjahitan 

(hari) 

Pengepakan 

(jam) 

Perbaikan 

cacat (menit) 

1 2 9 4 15 

2 2 10 4 16 

3 2 8 4 15 
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Tabel 4.1 Tabel Waktu Proses Produksi dalam Proses Utama (lanjutan) 

No 

Pengamatan 

Pembuatan 

Pola (hari) 

Penjahitan 

(hari) 

Pengepakan 

(jam) 

Perbaikan 

cacat (menit) 

4 1 8 3 19 

5 2 9 4 18 

6 2 10 4 20 

7 2 10 4 20 

8 2 9 4 18 

9 3 8 3 19 

10 2 8 4 20 

 

Berikut adalah data yang diperoleh dari pengamatan beserta hasil fitting distribution 

yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan software input analyzer 

 

Tabel 4.2 Tabel Hasil Fitting Waktu Prosses Dalam Proses Utama 

No Nama Proses Distribusi Expression  Satuan Error 

1 Pembuatan 

Pola 

Beta 0.5 + 3 * BETA(8.1, 8.33) Hari 0.000886 

2 Penjahitan Beta 7.5 + 3 * BETA(0.897, 1.02) Hari 0.000941 

3 Pengepakan Weibull 2.5 + WEIB(1.43, 4.59) Jam 0.000751 

4 Perbaikan 

Cacat 

Beta 14.5 + 6 * BETA(0.693, 

0.495) 

Menit 0.033980 

 

Namun demikian, proses utama tersebut dapat dibagi lagi menjadi proses yang lebih 

detail. Proses detail ini dicari datanya untuk membuat skenario perbaikan ketika sistem jam 

kerja diberlakukan bagi karyawan. Harapan dari kebijakan pemberlakuan jam kerja ini yaitu 

pekerja mampu bekerja secara disiplin sehingga dapat meningkatkan produktifitas. 

Berikut merupakan data untuk waktu sub proses pembuatan pola. 

 

Tabel 4.3 Tabel Data Waktu Sub Proses Pembuatan Pola 

No Pengamatan Penggambaran Pola (menit) Pemotongan Pola (menit) 

1 31 9 

2 29 10 

3 30 8 

4 32 8 

5 31 9 

6 29 10 

7 28 10 

8 32 9 

9 28 8 

10 30 8 
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Berikut adalah data hasil fitting distribution untuk data waktu sub proses pembutan 

pola yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan software input analyzer 

 

Tabel 4.4 Tabel Hasil Fitting Data Waktu Sub Proses Pembuatan Pola 

No Nama Proses Distribusi Expression  Satuan Error 

1 Pembuatan Pola Uniform UNIF(27.5, 32.5) menit 0.00000 

2 Pemotongan pola Triangular TRIA(7.5, 8.8, 9.5) jam 0.000473 

 

Berikut merupakan data untuk waktu sub proses penjahitan pola. 

 

Tabel 4.5 Tabel Data Waktu Sub Proses Penjahitan Pola 

No Nama Proses 
No Pengamatan (waktu dalam menit) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Menggambar dan Mengelem 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

2 Pelipatan 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

3 Penggabungan Pola 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

4 Penghiasan 10 10 9 9 8 10 10 8 9 10 

5 Penjahitan 19 21 21 20 19 20 20 19 21 20 

6 Penjahitan Kain Dalam 20 21 21 20 19 20 19 19 21 20 

7 Assembly 9 11 11 10 9 10 10 9 11 10 

8 Merapikan 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 

 

Berikut adalah data hasil fitting distribution untuk data waktu sub proses penjahitan 

pola yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan software input analyzer. 

 

Tabel 4.6 Tabel Hasil Fitting Data Waktu Sub Proses Penjahitan Pola 

No Nama Proses Distribusi Expression  Satuan Error 

1 Menggambar dan 

Mengelem 

Triangular TRIA(3.5, 5.1, 5.5) menit 0.000312 

2 Pelipatan Triangular TRIA(3.5, 4.8, 5.5) menit 0.000473 

3 Penggabungan Pola Weibull 3.5 + WEIB(1.43, 

4.59) 

menit 0.000751 

4 Penghiasan Beta 7.5 + 3 * BETA(1.31, 

0.875) 

menit 0.001747 

5 Penjahitan Beta 18.5 + 3 * 

BETA(1.19, 1.19) 

menit 0.001711 

6 Penjahitan Kain 

Dalam 

Beta 18.5 + 3 * 

BETA(1.19, 1.19) 

menit 0.001711 

7 Assembly Beta 8.5 + 3 * BETA(1.19, 

1.19) 

menit 0.001711 

8 Merapikan Beta 1.5 + 3 * BETA(2.11, 

1.86) 

menit 0.001231 
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Selain proses-proses tersebut, ada juga proses pemindahan dari proses pembuatan pola 

ke penjahitan dan dari penjahitan ke pengepakan. Berikut adalah data proses tersebut: 

 

Tabel 4.7 Tabel Waktu Pemindahan Barang 

No 
Dari pembuatan pola ke penjahitan 

(menit) 

Dari penjahitan ke pengepakan 

(menit) 

1 5 5 

2 4 4 

3 2 3 

4 5 5 

5 4 4 

6 5 5 

7 6 6 

8 6 5 

9 5 5 

10 4 4 

 

Berikut adalah data hasil fitting distribution untuk data waktu sub proses penjahitan 

pola yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan software input analyzer. 

Tabel 4.8 Tabel Hasil Fitting Data Waktu Pemindahan Barang 

No 
Tempat 

Awal 

Tempat 

Akhir 
Distribusi Expression Satuan Error 

1 Pembuatan 

pola 

Penjahitan Normal NORM(4.6, 

1.11) 

Menit 0.029376 

2 Penjahitan Pengepakan Triangular TRIA(2.5, 4.8, 

6.5) 

Menit 0.009669 

 

4.3 Simulasi kondisi eksisting 

 Simulasi yang dilakukaan padahome industry pembuatan tas Asem Rowo ini 

difokuskan pada proses produksi pembuatan tas. Berikut merupakan simulasi kondisi 

eksisting yang dilakukan dengan menggunakan software ARENA. 

 
Gambar 4.4Simulasi Arena Stasiun Pembuatan Pola 

 

Gambar tersebut menunjukan proses kedatangan bahan baku hingga diolah menjadi pola dan 

dipindahkan ke stasiun berikutnya.  Waktu antar kedatangan bahan baku konstan 14 hari. 

baku
kedatangan bahan

pembuatan pola
pembuatan pola

stasiun
Route 1

0           0
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Kemudian dilakukan proses pembuatan pola di stasiun pembuatan pola oleh satu orang 

pembuat pola. Selanjutnya hasil pembuatan pola ini dipindahkan dengan modul route. 

 

 
Gambar 4.5Simulasi Arena Stasiun Penjahitan 

 

Gambar tersebut menunjukkan proses penjahitan yang dilakukan setelah proses pembuatan 

pola. Proses tersebut dilakukan oleh seorang penjahit. Hasil dari proses ini kemudian siap 

dikirimkan ke stasiun lain untuk siap diproses lebih lanjut. 

 
Gambar 4.6Simulasi Arena Stasiun Pengepakan 

 

Gambar tersebut merupakan model yang menunjukkan proses setelah tas selesai dijahit. 

Proses yang dilakukan di stasiun pengepakan ini adalah proses pengepakan sekaligus inspeksi 

yang dilakukan oleh pekerja yang juga membuat pola. Modul separate dalam model tersebut 

digunakan untuk mengkonversi dari bahan yang awalnya satu gulungan kain menjadi 48 unit 

tas. Bagi tas yang ternyata cacat akan dilakukan proses perbaikan yang dilakukan oleh 

penjahit. Setelah itu maka tas siap dikirim ke pelanggan. Berikut merupakan model simulasi 

kondisi eksisting secara keseluruhan. 

penjahitan
penjahitan

Stasiun
Route 2

     0

Dispose 1Separate 2
Ori g i n a l

Du p l i c a te

inspeksi
pengepakan dan

Decide 1

T ru e
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pengepakan

Station

0      

0      

     0     0

0      
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   Gambar 4.7 Simulasi Kondisi Eksisting Pembuatan Tas Asem Rowo 

  

4.4 Verifikasi & Validasi 

 Bagian ini akan menjelaskan mengenai veridikasi dan validasi dari simulasi yang 

dilakukan berdasarkan pengamatan di home industry pembuatan tas Asem Rowo. 

 

4.4.1 Verifikasi 

 Verifikasi merupakan suatu pembuktian apakah model secara logika dan matematika 

telah benar serta konsisten untuk digunakan serta apakah data yang diinputkan dalam 

model tersebut benar (Daellenbach, 2005). 

Verifikasi ini dapat diketahui dengan cara melihat model window Arena selanjutnya 

pilih Run – Check. Setelah itu akan muncul commandyang menunjukkan bahwa sudah 

tidak ada lagi error dalam simulasi. Berikut merupakan tampilan command dalam simulasi 

eksisting yang dilakukan. 

 
 Gambar 4.8 Command dalam Simulasi Eksisting 

 

4.4.2 Validasi 

Validasi merupakan pembuktian apakah model yang telah dibuat cukup mewakili 

relita yang ingin digambarkan untuk menghasilkan jawaban yang berguna dalam kondisi 

nyata (Daellenbach, 2005). Validasi ini dilakukan dengan membandingkan dua metode 
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alternatif. Ada dua metode yang digunakan untuk membandingkan dua alternatif desain 

sistem, yaitu welch confidence interval for comparing two systems dan paired-t confidence 

interval for comparing two systems 

 

 Paired-t confidence interval 

Untuk uji ini, diperlukan data antara dua alternatif yang dibandingkan serta 

selisihnya. Alternatif pertama merupakan keadaan kondisi eksisting sedangkan 

alternatif dua meruapakan hasil running software dengan 10 replikasi. Berikut 

adalah data output untuk kedua alternatif tersebut beserta selisih alternatifnya. 

 

Tabel 4.9 Tabel Data Output Untuk Eksisting dan Simulasi Beserta Selisihnya 

No Replikasi Eksisting Simulasi Selisih Eksisting dan Simulasi 

1 48 48 0 

2 60 48 12 

3 48 48 0 

4 48 48 0 

5 60 48 12 

6 48 48 0 

7 60 48 12 

8 48 48 0 

9 48 48 0 

10 48 48 0 

Rata-rata 51,6 48 3.6 

Standar deviasi 5,8 0 5.8 

Variansi 33,6 0 33.6 

 

 
Dengan level signifikan α = 0.05, maka didapatkan : 

   
            

√ 
 

   
           

√  
       

 
3.6 – 4.146 ≤ µ1 - µ2 ≤ 3.6 + 4.146 

– 0.346 ≤ µ1 - µ2 ≤ (51.6-48) + 7.946 

Karena 0 berada di rentang hasil µ1 - µ2maka keputusannya yaitu terima Ho. Hal ini 

berarti dapat dinyatakan bahwa alternatif 1 dan alternatif 2 tidak signifikan berbeda 

sehingga dapat dinyatakan model valid. 
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 Non terminating condition 

Non terminating conditionadalah pengamatan pada saat steady state dimana suatu 

keadaan dimana setiap proses memiliki initial condition yang tidak sama setiap 

harinya (Kelton, 2010). Dalam mengamati perilaku steady-state dari sebuah sistem 

atau suatu sistem yang berjalan secara terus-menerus dapat dilakukan dengan 

mengamati warm-up period, yaitu periode dimana sistem baru mulai jalan dan 

belum mewakili kondisi dari sistem yang sebenarnya. Salah satu cara menentukan 

panjang atau lamanya waktu warm-up adalah dengan menggunakan moving 

average. Kasus pembuatan tas ini merupakan kasus yang sesuai dengan non 

terminating condition dengan warm up period diasumsikan sebesar 8 jam. 

 

 Perhitungan replikasi yang dibutuhkan 

Replikasi merupakan pengulangan yang dilakukan pada model yang yang ada. 

Replikasi dibuhkan dalam suatu simulasi karena simulasi merupakan metode 

dengan tingkat variansi yang tinggi akibat adanya suatu random dan saling 

ketergantungan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah 

replikasi yang dibutuhkan. 

 
Dimana  

Z   = distribusi normal 

s   = standar deviasi keadaan eksisting 

β   dianggap sama dengan hw karena model simulasi sudah valid 

 

                                                            

 

4.5 Skenario perbaikan & simulasi 

Dalam simulasi ini dibuat tiga skenario perbaikan. Masalah yang diangkat untuk 

membuat skenario perbaikan adalah karena utilitas pekerja yang rendah pada kondisi 

eksisting. Terdapat 3 skenario perbaikan yang ditawarkan. Berikut adalah skenario perbaikan 

yang ditawarkan 

 

4.5.1 Skenario 1& Simulasi 

Skenario 1 ini adalah skenario yang dibuat agar utilitas pekerja meningkat. Skenario 

ini dilakukan dengan mendetailkan sub proses yang ada dalam sistem sehingga hasil running 

menunjukkan aktifitas para pekerja ketika mereka tidak boleh beristirahat saat jam kerja 

masih berlangsung. Berikut adalah model arena dari skenario 1 

 

baku
kedatangn bahan

pola
penggambaran

Ori g i n a l

D u p l i c a t e

Separate 1
pemotonganBatch 1 Separate 2

Ori g i n a l

D u p l i c a t e

pola

Station pembuatan

Route 1

0           0

0      

     0
     0     0

0      

     0
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Gambar 4.9 Simulasi Perbaikan untuk Skenario 1 

 

Pada skenario 1 ini dilakukan pendetailan proses pada masing-masing proses yang 

dilakukan. Pada stasiun pembuatan pola prosesnya didetailkan menjadi penggambaran pola 

dan pemotongan. Stasiun Penjahitan prosesnya didetailkan menjadi pelipatan, penggabungan 

pola, penghiasan, penjahitan, penjahitan kain dalam,assemblydan proses merapikan. 

Sedangkan stasiun pengepakan di detailkan lagi menjadi proses pengepakan dan inspeksi. 

Apabila dalam proses inspeksi ini produk masih mengalami cacat maka aka dilakukan 

perbaikan. Jika produk sudah tidak memiiki cacat maka produk bisa keluar dari sistem. 

 

4.5.2 Skenario 2 & Simulasi 

Skenario 2 ini dilakukan dengan mengubah waktu antar kedatangan bahan baku. 

Waktu kedatangan bahan baku sebagai decicion variabel yang dianggap mampu 

mempengaruhi variabel respon yakni hasil output dan utilitas pekerja. Dalam skenario ini 

waktu antar kedatangan bahan baku yang pada model Arena eksisting 14 diubah menjadi 7. 

Hal ini berarti skenario menunjukkan bahwa pada proses bisnisnya, home industry pembuatan 

tas Asem Rowo ini akan menerima order setiap 7 hari dari yang awalnya 14 hari. Hal ini 

sangat mungkin terjadi pada kondisi eksisting karena tingkat order bergantung pada pihak 

usaha ini sendiri. Demand yang ada cukup banyak namun kapasitas masih terbatas. Berikut 

adalah model simulasi arenanya dari skenario 2 
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penghias an
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Batc h 2Match 1
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Gambar 4.10 Simulasi Perbaikan untuk Skenario 2 

 

Berikut merupakan waktu kedatangan yang digunakan pada skenario 2 

 

 
Gambar 4.11 Waktu Kedatangan Bahan Baku untuk Skenario 2 

 

4.5.3 Skenario 3 & Simulasi 

Skenario 3 merupakan skenario gabungan antara skenario 1 dan skenario 2. Model ini 

menggunakan model yang sama dengan skenario 1, namun waktu antar keadatangan material 

berubah dari 14 menjadi 7. Berikut adalah gambar model simulasi Arena pada skenario 3 
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Gambar 4.12 Simulasi Perbaikan Skenario 3 

 

Berikut merupakan waktu kedatangan yang digunakan pada skenario 3 

 
Gambar 4.13 Waktu Kedatangan Bahan Baku untuk Skenario 3 

 

4.6 Comparing system 

 Berdasarkan tiga skenario yang diusulkan, kemudian akan dilakukan perbandingan 

terhadap parameter-parameter yang diamati. Dalam kasus ini yang menjadi parameter adalah 

utilitas pekerja dan jumlah output produksi. Dari data yang diperoleh berdasarkan running 

kemudian akan dilakukan pengecekan apakah ada yang memiliki perbedaan signifikan pada 

output hasil running tiap skenario tersebut dari kondisi eksisting. Berikut adalah data hasil 

output produksi dari tiap skenario: 
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Tabel 4.10 Tabel Perbandingan Hasil Output Produksi 

No replikasi 

Eksisting 

model 

arena (1) 

Skenario 

1 (A) 

Skenario 

2 (B) 

Skenario 

3 (C) 

1  

- 

A 

1     

-     

B 

1       

-      

C 

A     

-     

B 

A      

-      

C 

B      

-      

C 

1 48 48 47 96 0 1 -48 1 -48 -49 

2 48 48 48 96 0 0 -48 0 -48 -48 

3 48 48 96 96 0 -50 -48 -50 -48 2 

4 48 48 47 95 0 1 -47 1 -47 -48 

5 48 48 48 96 0 0 -48 0 -48 -48 

6 48 48 47 96 0 1 -48 1 -48 -49 

Rata-rata         0 -7,8 -47,8 -7,8 -47,8 -40,0 

Standar Deviasi         0 18,9 0,4 18,9 0,4 18,8 

 

Hipotesa: 

Ho :   µ = µA = µB = µC 

Ho :   µ ≠ µA ≠ µB  ≠  µC 

Dengan signifikan level α = 0.04 maka signifikan level untuk tiap individual αi = α / 4 

=   0.04 /4 = 0.01 sehingga dari tabel distribusi t dengan input df = n – 1 = 6 – 1 = 5 dan αi/2 

= 0.05 didapatkan 4.032 

1. Membandingkan µ dan  µA dengan α = 0.01 

   
           

√ 
 

   
           

√ 
      

x(1-A) – hw ≤ µ - µA ≤ x(1-A) – hw 

0 – 0 ≤ µ - µA ≤ 0 + 0 

0 ≤ µ - µA ≤ 0 

Karena 0 berada di rentang hasil µ - µA, maka terima Ho, dapat dinyatakan output 

produksi eksisting tidak berbeda dengan output produksi skenario 1. 

 

2. Membandingkan µ dan  µB  dengan α = 0.01 

   
           

√ 
 

   
            

√ 
       

x(1-B) – hw ≤ µ - µB ≤ x(1-B) – hw 

(-7.8) – 31.05 ≤ µ - µB ≤ (-7.8) + 31.05 

-38.9 ≤ µ - µB ≤ 23.3 

Karena 0 berada di rentang hasil µ - µB, maka terima Ho, dapat dinyatakan output 

produksi eksisting tidak berbeda dengan output produksi skenario 2. 

 

3. Membandingkan µ dan  µC  dengan α = 0.01 

   
           

√ 
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√ 
      

x(1-C) – hw ≤ µ - µC ≤ x(1-C) – hw 

(-47.8) – 0.66 ≤ µ - µC ≤ (-47.8) + 0.66 

-48.46 ≤ µ - µC ≤ -47.14 

Karena 0 tidak berada di rentang hasil µ - µC, maka tolak Ho, dapat dinyatakan output 

produksi eksisting signifikan berbeda dengan output produksi skenario 3. 

 

4. Membandingkan µA  dan  µB  dengan α = 0.01 

   
           

√ 
 

   
            

√ 
       

x(A-B) – hw ≤ µA - µB ≤ x(A-B) – hw 

(-7.8) – 31.05 ≤ µA - µB ≤ (-7.8) + 31.05 

-38.91 ≤ µA - µB ≤ 23.31 

Karena 0 berada di rentang hasil µ - µB, maka terima Ho, dapat dinyatakan output 

produksi skenario 1 tidak berbeda dengan output produksi skenario 2. 

Hasil yang lain juga dibandingkan sama dengan langkah tersebut sehingga dapat 

diketahui rekap perbandingan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 Tabel Perbandingan Batas Bawah dan Batas Atas Tiap Skenario 

Perbandingan 

Eksisting 

- 

Skenario 

1 

Eksisting 

- 

Skenario 

2 

Eksisting 

- 

Skenario 

3 

Skenario 

1 -

Skenario 

2 

Skenario 

1 -

Skenario 

3 

Skenario 

2 -

Skenario 

3 

Batas Bawah 0 -38,91 -48,46 -38,91 -48,46 -70,95 

Batas Atas 0 23,31 -47,14 23,31 -47,14 -9,05 

Kesimpulan 

Terima 

Ho 

Terima 

Ho Tolak Ho 

Terima 

Ho Tolak Ho Tolak Ho 

 

Dari tabel perbandingan tersebut skenario 3 dipilih karena memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan kondisi eksisting. Sedangkan skenario 1 dan skenario 2 memiliki dengan 

hasil output produksi yang lebih besar. 
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 Berikut merupakan perbandingan utilitas pekerja 

Tabel 4.12 Tabel Perbandingan Utilitas Pekerja 

No 

replikas

i 

Eksisting model 

arena (1) 
Skenario 1 (A) Skenario 2 (B) Skenario 3 (C) 

Pembua

t pola 

Penjahi

t 

Pembua

t pola 

Penjahi

t 

Pembua

t pola 

Penjahi

t 

Pembua

t pola 

Penjahi

t 

1 0.21366 0.6026

6 

0.05149 0.6822

4 

0.28263 0.9110

0 

0.16466 1.0000 

2 0.17178 0.7360

5 

0.09360 0.6851

8 

0.30777 0.9244

4 

0.06620 1.0000 

3 0.17472 0.6622

4 

0.07904 0.6835

8 

0.33733 0.9211

5 

0.11807 1.0000 

4 0.23585 0.7018

5 

0.04542 0.6820

0 

0.34137 0.9056

8 

0.13570 1.0000 

5 0.21585 0.6980

8 

0.09957 0.6837

7 

0.35135 0.8823

8 

0.37141 0.9811

7 

6 0.24309 0.6664

7 

0.10738 0.6785

1 

0.32061 0.9118

4 

0.10699 1.0000 

 

 Berikut ini adalah rekap hasil  perbandingan utilitas pekerja untuk pembuat pola 

 

Tabel 4.13 Tabel Perbandingan Utilitas Pekerja untuk Membuat Pola 

Perbandingan 1-A 1-B 1-C A-B A-C B-C 

Rata-rata 
0,12974

2 

-

0,11435 
0,048653 

-

0,24409 
-0,08109 0,163005 

Standar 

Deviasi 

0,04188

2 

0,03671

1 
0,105173 

0,03151

3 
0,107403 0,099257 

Hw 
0,06893

9 

0,06042

8 
0,17312 

0,05187

3 
0,176792 0,163383 

Batas Bawah 
0,06080

2 

-

0,17478 
-0,12447 

-

0,29597 
-0,25788 -0,00038 

Batas Atas 
0,19868

1 

-

0,05392 
0,221774 

-

0,19222 
0,095704 0,326388 

Keputusan 
Tolak 

Ho 

Tolak 

Ho 
Terima Ho 

Tolak 

Ho 
Terima Ho Terima Ho 

Hasil Berbeda Berbeda 
Tidak 

Berbeda 
Berbeda 

Tidak 

Berbeda 

Tidak 

Berbeda 

 

Berdasarkan hasil tesebut, dapat diketahui bahwa hasil skenario 1 berbeda dengan 

hasil simulasi kondisi eksisting. Namun perbedaan ini justru membuat utilitas pekerja 

pembuat pola menurun dibandingkan kondisi eksisting, sehingga skenario ini tidak 

direkomendasikan untuk tujuan peningkatan utilitas pekerja pembuat pola. 
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Skenario 2 berdasarkan hasil tersebut menunjukkan hasil yang signifikan berbeda 

dengan simulasi kondisi eksisting. Perbedaan yang dihasilkan positif yakni mampu 

meningkatkan utilitas pembuat pola sehingga skenario 2 ini direkomendasikan untuk 

perbaikan peningkatan utilitas pembuat pola. 

Skenario 3 berdasarkan hasil perbandingan tersebut terbukti tidak berbeda dengan 

hasil pada simulasi kondisi eksisting, sehingga skenario ini tidak direkomendasikan untuk 

tujuan peningkatan utilitas pekerja pembuat pola. 

Berikut ini adalah rekap hasil  perbandingan utilitas pekerja untuk penjahit 

 

Tabel 4.14 Tabel Perbandingan Utilitas Pekerja untuk Penjahit 

Perbandingan 1-A 1-B 1-C A-B A-C B-C 

Rata-rata -0,00465 -0,23152 -0,31897 -0,22687 -0,31432 -0,08745 

Standar Deviasi 0,044699 0,048374 0,047864 0,014981 0,008576 0,008877 

Hw 0,073577 0,079626 0,078787 0,024659 0,014116 0,014613 

Batas Bawah -0,07823 -0,31115 -0,39776 -0,25153 -0,32843 -0,10206 

Batas Atas  0,068922 -0,1519 -0,24018 -0,20221 -0,3002 -0,07283 

Keputusan Terima Ho Tolak Ho Tolak Ho Tolak Ho Tolak Ho Tolak Ho 

Hasil Tidak Berbeda Berbeda Berbeda Berbeda Berbeda Berbeda 

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, skenario 1 terbukti tidak berbeda dengan 

hasil pada simulasi kondisi eksisting, sehingga skenario ini tidak direkomendasikan untuk 

tujuan peningkatan utilitas pekerja penjahit. 

Skenario 2 berdasarkan hasil tersebut menunjukkan hasil yang signifikan berbeda 

dengan simulasi kondisi eksisting. Perbedaan yang dihasilkan positif yakni mampu 

meningkatkan utilitas penjahit sehingga skenario 2 ini direkomendasikan untuk perbaikan 

peningkatan utilitas penjahit. 

Skenario 3 berdasarkan hasil tersebut menunjukkan hasil yang signifikan berbeda 

dengan simulasi kondisi eksisting. Perbedaan yang dihasilkan positif yakni mampu 

meningkatkan utilitas penjahit sehingga skenario 3 ini direkomendasikan untuk perbaikan 

peningkatan utilitas penjahit. 

Karena skenario 2 dan skenario 3 direkomendasikan, kemudian dibandingkan antara 

kedua skenario ini yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisa, skenario 2 dan 3 berbeda 

secara signifikan. Namun, hasil dari simulasi skenario 3 lebih meningkatkan utilitas pekerja 

dari pada skenario 2 sehingga rekomendasi yang paling kuat untuk menaikkan utilitas 

penjahit adalah skenario 3.  

 

4.7 Analisis Biaya 

Selain analisa dari segi utilitas pekerja dan output yang dihasilkan. Perlu dilakukan 

analisa biaya untuk mengetahui seberapa besar dampak skenario yang diusulkan dalam segi 

finansial. Berikut adalah perhitungan analisa biaya untuk tiap skenario 
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Tabel 4.15 Tabel Analisis Biaya untuk Eksisting dan Masing-masing Skenario 

Kriteria Eksisting Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 

Jumlah produksi 48 48 55 95 

Harga produk Rp85.000 Rp85.000 Rp85.000 Rp85.000 

Pemasukkan Rp4.080.000 Rp4.080.000 Rp4.675.000 Rp8.075.000 

Upah pembuat pola (@ tas Rp 15.000) Rp720.000 Rp720.000 Rp825.000 Rp1.425.000 

Upah penjahit (@tas Rp 15.000) Rp720.000 Rp720.000 Rp825.000 Rp1.425.000 

biaya material (@tas 15.000) Rp1.440.000 Rp1.440.000 Rp1.650.000 Rp2.850.000 

Pengeluaran Rp2.880.000 Rp2.880.000 Rp3.300.000 Rp5.700.000 

Profit Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp1.375.000 Rp2.375.000 

 

 Perhitungan analisis biaya ini menggunakan perhitungan yang sangat sederhana. 

Perbandingan yang dilakukan yaitu perbandingan profit. Profit yang dihitung diperoleh dari 

pengurangan antara pemasukan home industry ini dengan pengeluarannya. Pengeluaran home 

industry ini terdiri dari upah untuk pekerja yang terdiri dari 2 pekerja yaitu pembuat pola dan 

penjahit serta biaya bahan baku yang digunakan. 

Dari analisis biaya tersebut dapat terlihat bahwa skenario 3 merupakan skenario yang 

paling menguntungkan. Dengan menggunakan skenario 3 ini home industry pembuatan tas 

Asem Rowo ini memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.375.000,00 atau meningkat sebesar Rp 

1.175.000,00 dari kondisi eksisting.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari pengamatan yang 

telah dilakukan pada home industrypembuatan tas Asem Rowo 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari pengamatan home industry pembuatan tas Asem 

Rowo ini yaitu 

 Proses pembuatan tas Asem Rowo yang mulai memproduksi tas berdasarkan order 

yaitu 48 tas dalam 20 hari ini tergolong proses produksi yang kurang produktif. Hal 

ini bisa terlihat dari utilitas pekerja yang masih rendah. Seharusnya pekerja bisa 

bekerja lebih maksimal lagi dan dengan jam kerja yang lebih terstruktur agar dapat 

meningkatkan profit dari usaha ini. 

 Terdapat 3 skenario perbaikan yang diusulkan. Skenario pertama yaitu pendetailan 

proses kerja yang dilakukan di masing-masing stasiun dalam proses pembuatannya. 

Skenario 2 yaitu merubah waktu kedatangan bahan baku yang pada kondisi 

eksisting 14 hari dirubah menjadi 7 hari. Hal ini memungkinkan pekerja bekerja 

lebih cepat. Skenario 3 yaitu penggabungan antara skenario 1 dan 2. Skenario 3 ini 

bekerja dengan proses yang lebih detail dan waktu kedatangan bahan baku yang 

lebih cepat.  

 Setelah dilakukan perbaikan dengan menggunakan 3 skenario yang dirancang. 

Dapat dilihat bahwa tingkat produktifitas yang paling meningkat yaitu pada 

skenario 3. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan profit yang signifikan 

pada skenario 3 ini jia dibandingkan dengan kondisi eksisting. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang diberikan dibagi menjadi saran yang ditujukan untuk home industry serta 

saran untuk pengerjaan modul. 

 Untuk Home IndustryPembuatan Tas Asem Rowo 

- Penawararan order kepada konsumen dilakukan tiap 7 hari sekali serta 

pemberlakuan jam kerja yang tepat untuk meningkatkan profit 

-  

 Pengerjaan Modul 

- Penambahan waktu untuk pengumpulan data 

- Timeline pengerjaan modul diberitahukan secara detail pada awal pengerjaan 

modul 
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