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Promodel 

 

Sistem 

 Sistem merupakan sesuatu yang terdiri dari berbagai macam komponen 

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu 

tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Model 

Model merupakan penyederhanaan dari sistem yang akan dipelajari/dikaji. 

 

Simulasi 

Simulasi merupakan suatu proses memproduksi tingkah laku sistem 

dengan jalan mengembangkan suatu model deskripsi dari sistem tersebut. Melalui 

model tersebut, pembuat simulasi dapat menganalisis untuk memahami kondisi 

suatu sistem. 

 

Promodel 

 Promodel merupakan suatu software untuk mensimulasikan suatu sistem 

dan menganalisis suatu sistem produksi. Promodel memiliki fleksibilitas, 

menyajikan kombinasi yang paling tepat dalam memodelkan segala kondisi.  

 

Elemen-elemen Dasar Promodel 

 Dalam membangun model suatu sistem yang diinginkan, software 

promodel menyediakan beberapa elemen-elemen yang telah disesuaikan untuk 

membuat model sistem produksi. Beberapa elemen dasar yang ada seperti 

location, entities, processing, dll. 

1. Location 

Dalam promodel, location merepresentasikan sebuah area tetap dimana bahan 

baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu 

proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Tempat 

dimana entitas diproses, di-delay, disimpan serta beberapa aktivitas lainnya. 



2. Entities 

Adalah setiap bahan yang akan diproses oleh model. Entitas merupakan suatu 

objek yang akan diamati dari sistem. Contoh : part kerja, operator. 

3. Arrival 

 Arrival pada bagian ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas kedalam 

sistem. Baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi serta waktu 

kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. 

4. Processing 

 Merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing mengambarkan 

apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai 

keluar dari sistem. 

5. Resource 

 Merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu 

dalam kinerja suatu sistem. Dalam promodel, objek yang dijadikan resource akan 

bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya : operator, forklift, crane, alat 

angkut untuk material handling lainnya. Dll. 

6. Path Network 

 Ini digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource 

ataupun entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Path network 

ini merupakan suatu hal yang menjadi keharusan jika ingin memakai resource 

ataupun entitas yang bergerak. 

7. Menjalankan Simulasi 

 Sebelum model yang dibuat dijalankan, ada beberapa settingan yang harus 

diperhatikan. Model tersebut harus disave terlebih dahulu, kemudian agar simulasi 

dapat berjalan sesuai keinginan kita, caranya pada menu bar pilih simulation, 

option, maka akan muncul windows simulasi option seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 



LANGKAH – LANGKAH PEMBUATAN  MODEL SIMULASI  

 

Tahap pertama setelah kita masuk ke dalam software promodel adalah klik 

file yang ada pada menu Bar lalu klik new. Langkah ini dilakukan untuk mengisi 

general informationi seperti Title, Time Units, dan Distance Units sesuai dengan 

model simulasi yang akan dibuat lalu OK. Berikut ini adalah tampilan dari 

langkah tersebut. 

 

 

 

 

 

Tahap berikutnya yaitu klik Build lalu klik Locations,  hal ini dilakukan 

untuk membuat dimana tata letak lokasi sesuai dengan model simulasi yang akan 

dibuat, seperti gudang bahan baku, conveyor, mesin dll yang kemudian 

dimasukkan ke dalam layout yang ada. Berikut ini adalah tampilan dari langkah 

tersebut. 



  

 

 

 

 

Tahap selanjutnya yaitu klik Build lalu klik Entities, hal ini digunakan 

untuk menginput data bahan apa saja yang di gunakan dalam pembuatan model 

simulasi tersebut. Bahan-bahan yang di gunakan diantaranya yaitu bahan baku, 

bahan setengah jadi dan bahan jadi. Pemilihan gambar untuk bahan tersebut 

disesuaikan dengan model simulasi yang akan dibuat. Berikut ini adalah tampilan 

dari langkah tersebut. 



 

 

 

 

 

Tahap selanjutnya yaitu klik Build lalu klik Path Networks, kemudian 

pada net 1 klik paths lalu kemudian klik gambar gudang bahan baku dengan 

gudang mesin mmilling. Tahap berikutnya klik interfaces untuk menginput data 

dimana dalam hal ini untuk node n1 menggunakna location gudang bahan baku 

dan untuk node n2 menggunakna location mesin milling. Hal ini dapat diartikan 

sebagai jaringan yang menghubungkan aliran jalannya bahan antara gudang bahan 

baku ke mesin milling, untuk net 2  dan seterusnya caranya sama seperti diatas. 

Berikut ini adalah tampilan dari langkah tersebut. 



 

 

 

 

Tahap selanjutnya yaitu klik Build lalu klik Resources, kemudian pilih 

forklift dan pickup yang natinya akan digunkana untuk mengangkut aliran bahan 

pada net ke-3 dan net ke-4. Agar forklift dapat ditempatkan pada net ke-3, maka 

caranya dengan mengklik specs pada kolom forkliftI, setelah itu akn muncul 

sebuah tampilan dimana isi kolom Path Networks dengan Net 3 lalu Home dengan 

N1, lalu Off Shift dengan N2, kemudian ceklis Return Home If IdleI dan OK, agar 



forklift dapat berjalan kembali ke posisi semula. Berikut ini adalah tampilan dari 

langkah tersebut. 

 

 

 

 



 

 

 

Tahap selanjutnya yaitu klik Build lalu klik Processing, dalam hal ini 

logika dalam pembuatan model simulasi mulai digunakan agar model simulasi 

dapat berjalan sesuai dengan rencana. Logika yang digunkaan dalam memproses 

jalannya bahan dari awal hingga akhir ini dapat dilakukan dengan menginput data 

pada Entity, Location, Output, Destination, dan Move Logic, namun dalam hal ini 

Move Logic digunakan jika pada jaringan tersebut terdapat Resources. Berikut ini 

adalah tampilan dari langkah tersebut. 

 



 

 

 

 

Tahap selanjutnya yaitu klik Build lalu klik Arrivals, lalu kemudian 

dilakukan penginputan data pada kolom Entity  dengan bahan baku, Location 

dengan gudang bahan baku,  Cty each dengan 100, Occurrences dengan 1, 

Frequency dengan n(1,1). Hal ini digunakan agar mekanisme entities dapat masuk 

kedalam sistem tersebut, sehingga model simulasi dapat berjalan. Berikut ini 

adalah tampilan dari langkah tersebut. 

 



 

 

 

 

Tahap berikutnya yaitu klik Simulation lalu klik Options kemudian ceklis 

Pause At Start lalu OK. Berikut ini adalah tampilan dari langkah tersebut. 

 

 

 



 

 

 

 

Tahap berikutnya yaitu klik Save & Run, kemudian klik Simulation lalu 

klik Resume Simulation agar model simulasi yang telah dibuat dapat berjalan 

sesuai dengan rencara. Berikut ini adalah tampilan dari langkah tersebut. 

 

 



 

 

 

 


