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Teknik Simulasi - pendahuluan

● Simulasi?
→ dalam kehidupan nyata - menggambarkan 
persoalan atau penyelesaian tanpa harus 
mengalami keadaan nyata/sesungguhnya

→ dapat diterapkan di banyak bidang ilmu



  

Teknik Simulasi - pendahuluan

● Alasan mengapa diperlukan?
Terdapat masalah/kasus yang.....
→ sangat sulit (kompleks) pada saat 
diimplementasikan
→ perlu biaya sangat besar jika langsung 
diimplementasikan
→ perlu data dalam jumlah yang sangat besar 
(sulit dan mahal untuk memperoleh data)



  

Teknik Simulasi - pendahuluan

● Alasan mengapa diperlukan?
Terdapat masalah/kasus yang.....
→ sangat berbahaya (beresiko tinggi) pada saat 
diimplementasikan
→ perlu waktu yang lama untuk 
menyelesaikannya
Suatu masalah dapat memiliki lebih dari satu sifat 
(alasan-alasan) tersebut diatas



  

Teknik Simulasi - pendahuluan

● Diskusikan contoh masalah/kasus berikut ini, 
(termasuk ke dalam jenis alasan apa sehingga 
memerlukan simulasi)
→ membuat mesin roda berjalan (conveyer belt) 
untuk kebutuhan pabrik, membuat ramalan cuaca
→ membuat dan menguji coba obat baru
→ proses pemilu, proses penghitungan suara,  
proses sensus penduduk



  

Teknik Simulasi - pendahuluan

● Diskusikan contoh masalah/kasus berikut ini, 
(termasuk ke dalam jenis alasan apa sehingga 
memerlukan simulasi)
→ mengetahui: kekuatan untuk menahan benturan 
pada sebuah mobil, kekuatan untuk menahan 
panas pada lapisan pelindung pesawat ulang alik
→ mengetahui: waktu peluruhan radio aktif, lama 
ketahanan suatu bangunan, kapan kadaluwarsa 
suatu makanan



  

Teknik Simulasi - pendahuluan

● Untuk menghindari atau meminimalkan dari terjadinya 
keadaan:
“sulit (kompleks), biaya besar, data besar, berbahaya 
(beresiko), waktu lama”
pada saat mengimplementasikan suatu sistem atau 
pembuatan produk maka perlu melakukan simulasi.

● Simulasi berhubungan erat dengan proses pemodelan, 
pembuatan prototype, pemanfaatan komputer untuk 
melakuan komputasi (pembuatan program simulasi)



  

Pengertian Sistem

Sistem adalah media atau ruang yang didukung oleh komponen-
komponen yang saling terkait satu sama lain dan dibatasi oleh 
aturan-tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Sistem sebagai kumpulan atau himpunan manusia dan mesin yang 
saling berinteraksi yang secara bersama-sama menuju ke arah 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem adalah sekumpulan variabel penting yang dapat menjelaskan 
perilaku sistem yang nyata pada waktu tertentu dan memiliki tujuan 
tertentu.



  

Pengertian Model (1)

Berdasarkan data yang diperoleh, maka model dapat dibedakan 
menjadi:

a. Model fisik

Membuat model secara fisik → contoh: miniatur, simulator, 
percobaan laboratorium, dsb. Data diperoleh dari proses: membaca 
hasil peralatan, pengukuran. 

b. Model matematika

Simbol matematika dan persamaan matematika digunakan untuk 
menggambarkan sistem.

Data (yang dideklarasikan), dipresentasikan menggunakan aktivitas 
perhitungan, persaman dan fungsi matematika.



  

Pengertian Simulasi

Simulasi: proses 'meniru' keadaan (sistem) yang sesungguhnya. 

Simulasi merupakan upaya untuk melakukan pendekatan terhadap 
sistem yang nyata dengan menggunakan model. 

Dengan model tersebut dilakukan percobaan beberapa kali untuk 
mengetahui perilaku sistem yang sebenarnya. Ide dasar simulasi 
adalah membangun alat peraga sebagai percobaan yang hampir 
menyerupai dari sistem yang sesungguhnya, sehingga dapat 
mempelajari respon tiap-tiap variabel dalam waktu yang lebih cepat, 
dengan biaya yang lebih murah (Floyd Jerome Gould, 
“Introductionary Science”, 1993:551).



  

Pengertian Model (2)

Model simulasi merupakan suatu perangkat uji coba yang 
menerapkan beberapa aspek penting yaitu data masa lalu dan 
mampu memberikan alternatif tindakan yang mendukung bagi 
pengambilan keputusan.

Model matematika dibagi menjadi dua (berdasar pengaruh waktu),

a. Model statis, yaitu menunjukkan perilaku sistem secara spesifik 
pada kondisi tertentu saja, tidak terpengaruh oleh waktu.

b. Model dinamis, perilaku sistem untuk beberapa kondisi, 
dipengaruhi oleh perubahan waktu.
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