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CapaianPembelajaran Program Studi  

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 

3. Mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan teknik listrik dengan memanfaatkan keahlian dan teknologi sesuai kaidah 

dan standar yang berlaku 

Mata Kuliah  

Mahasiswa diharapkan dapat : 

1. Mengetahui dan memahami latar belakang, definisi, jenis-jenis, tahapanpengem-bangan, dan sifat model simulasi. 

2. Mengetahui dan memahami karakteristik., mekanisme waktu, kompone system diskrit, dan simulasi system inventory. 

3. Mengetahui dan memahami pengetian, karakteristik, komponen, pengaturan wkatu, dan unit pelayanan dalam system kontinu, 

dan sistem antrian. 

4.  

Media Pembelajaran Software: 

Jurnal: Jurnal ilmiah terkait 

Hardware : LCD 

Pedoman  : Simulation Modelling and Analysis, Discrete Event System 

Simulation, Introduction to Simulation Modelling Using GPSS/PC 

Dosen Pengampu Nathaniel Bijang 

Mata Kuliah 

Prasyarat 

Mata kuliah core subject 
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Minggu 

ke 

 

 

(1) 

Kemampuan 

akhir yang 

diharapkan 

(sesuai tahapan 

belajar) 

(2) 

Bahan Kajian 

(Materi Ajar) 

 

 

(3) 

Metode 

Pembelajaran 

Dan Estimasi 

Waktu 

(4) 

Asesmen 

Indikator 

 

 

(5) 

Kriteria dan 

Bentuk Penilaian 

 

(6) 

Deskripsi Tugas 

 

 

(7) 

Bobot 

 

 

(8) 

1 

Setelah mempelajari 

materi ini, 

diharapkan 

mahasiswa dapat :  

mengetahui 

dan memahami latar 

belakang, definisi, 

jenis-jenis, tahapan 

pengem-bangan, 

dan sifat model 

simulasi. 

 

 

1.1 Pendahuluan 

- Mahasiswa 

memahami 

penegrtian 

sistem, model, 

dan simulasi. 

- Mahasiswa 

mengetahui Jenis-

jenis model 

simulasi] 

- Mahasiswa 

memahami 

simulasi monte 

carlo 

1.2 Sifat dan 

tahap 

pengembangan 

simulasi 

- Mahasiwa 

memahami 

mekanisme waktu 

dalam 

simulasi. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

tahap-tahap 

pengemabngan 

simulasi 

- Mahasiswa 

Kuliah dan 

praktek 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa memahami 

dasar dan konsep model 

simulasi 

sebagai alat untuk analisis, 

pengujian, dan pencarian 

solusi masalah-masalah 

kajian teknik industri, 

mampu 

melakukan perancangan 

dan implementasi sistem 

simulasi dalam suatu kasus, 

serta menganalisis & 

mengintrepretasikan hasil 

keluaran program simulasi 

hasil studi kasus. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

 

Kuliah dan praktek 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas: 
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memahami 

kelebihan dan 

kekurangan 

simulasi 

2,3,4 

Setelah mempelajari 

materi ini, 

diharapkan 

mahasiswa dapat :  

mengetahui 

dan memahami 

karakteristik., 

mekanisme 

waktu, kompone 

sistem 

diskrit, dan 

simulasi sistem 

inventory. 

2.1 Simulasi 

Sistem Diskrit 

- Mahasiswa 

memahami 

karakteristik 

sistem 

simulasi diskrit. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

mekanisme 

pengendalian 

waktu. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

komponen model 

simulasi diskrit. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

pengaturan waktu 

kejadian-diskrit 

dalam model 

simulasi 

2.2 Simulasi 

sistem inventory 

- Mahasiswa 

memahami 

pengertian dan 

karekteristik 

simulasi sistem 

inventory. 

- Mahasiswa 

menegtahui 

Kuliah dan 

praktek 

(TM: 3x (4x50”)) 

Mahasiswa mengerti 

tegangan  

mengetahui 

dan memahami 

karakteristik., 

mekanisme 

waktu, kompone 

sistem 

diskrit, dan 

simulasi sistem 

inventory. 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

 

Kuliah dan praktek 

[(TM:3x(4x50”)] 

Tugas: 

Membuat laporan 

tentang  

karakteristik., 

mekanisme 

waktu, kompone 

sistem 

diskrit, dan 

simulasi sistem 

inventory. 

 (BT+BM: (1)x(2x60”)) 

20 
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diagram alir 

program 

simulasi inventory 

Mamasiswa 

memahami 

prosedur dan 

fungsi untuk 

pengendalian 

kejadian dan 

waktu. 

5,6,7 

Setelah mempelajari 

materi ini, 

diharapkan 

mahasiswa dapat :  

Mengetahui dan 

memahami 

pengetian, 

karakteristik, 

komponen, 

pengaturan 

wkatu, dan unit 

pelayanan 

dalam sistem 

kontinu, dan 

sistem antrian. 

3.1 Simulasi 

sistem kontinu 

- Mahasiswa 

memahami 

pengertian dan 

karakteristik 

sistem kontinu. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

mekanisme 

pengendalian 

waktu sistem 

kontinu. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

pengaturan waktu 

kejadian-kontinu 

dalam model 

simulasi. 

3.2 Simulasi 

sistem antrian 

- Mahasiswa 

memahami 

karakteristik 

sistem 

simulasi antrian. 

Kuliah dan 

praktikum 

(TM: 3x (4x50”)) 

Mahasiswa mengetahui  

Dan memahami 

pengetian, 

karakteristik, 

komponen, 

pengaturan 

wkatu, dan unit 

pelayanan 

dalam sistem 

kontinu, dan 

sistem antrian. 
Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

 

Kuliah dan praktikum 

[(TM:3x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat laporan 

karakteristik, 

komponen, 

pengaturan 

wkatu, dan unit 

pelayanan 

dalam sistem 

kontinu, dan 

sistem antrian 

 (BT+BM: (1+1)x(2x60”)) 

20 
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- Mahasiswa 

memahami 

simulasi sistem 

antrian 

dengan unit 

pelayanan 

tunggal. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

diagram alir 

program 

simulasi antrian. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

prosedur dan 

fungsi 

untuk 

pengendalian 

kejadian dan 

waktu. 

8 
Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi 

 

9,10 

Mengetahui dan 

memahami 

pengantar, 

pendekatan, 

dan model 

simulasi dengan 

probabilitas dan 

statistik.  

4.1 Pengertian dan 

Pendekatan 

- Mahasiswa 

memahami 

pengertian model 

simulasi sistem 

yang kompleks. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

pendekatan proses 

dalam simulasi. 

4.2 Model Simulai  

- Mahasiswa 

mengetahui dan 

Kuliah dan 

praktikum 

(TM: 2x (4x50”)) 

Mahasiswa mengetahui  

Mengetahui dan 

memahami 

pengantar, 

pendekatan, 

dan model 

simulasi dengan 

probabilitas dan 

statistik.  

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

 

Kuliah dan praktikum 

[(TM:2x(4x50”)] 

Tugas: 

Membuat laporan  

pengantar, 

pendekatan, 

dan model 

simulasi dengan 

probabilitas dan 

statistik.  

 (BT+BM: (2)x(2x60”)) 

20 
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memahami model 

simulasi Time-

share. 

- Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami 

simulasi Bank 

dengan Multiteller. 

- Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami model 

Job-Shop. 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami efisiensi 

manipulasi urutan 

kejadian. 

11,12 

Mengetahui dan 

memahami 

Distribusi 

probabilitas, 

teknik 

pengujian, 

hipotesa, model 

proses 

kedatangan, dan 

pengujian 

bilangan 

random. 

5.1 Distribusi 

Probabilita 

- Mahasiswa 

memahami 

pengertian 

distribusi 

probabilitas. 

- Mahasiswa 

memahami 

penggunaan 

distribusi 

probabilitas dalam 

simulasi. 

5.2 Teknik, 

Hipotesa, dan 

Model 

- Mahasiwa 

mengetahui teknik 

pengujian 

Kuliah dan 

praktikum 

(TM: 2x (4x50”)) 

Mahasiswa mengerti dan 

memahami 

Distribusi 

probabilitas, 

teknik 

pengujian, 

hipotesa, model 

proses 

kedatangan, dan 

pengujian 

bilangan 

random. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

 

Kuliah danpraktikum 

[(TM:2x(4x50”)] 

Tugas: 

membuat aporan tentang 

Distribusi 

probabilitas, 

teknik 

pengujian, 

hipotesa, model 

proses 

kedatangan, dan 

pengujian 

bilangan 

random. 

 (BT+BM: (2)x(2x60”)) 

20 
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Independensi 

Sampel. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

hipotesa pengujian 

Jenis 

distribusi dan 

estimasi parameter. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

penentuan 

distribusi 

jika terjadi 

keterbatasan data.. 

- Mahasiswa 

mengetahui 

pengujian 

homogenitas 

dari set data yang 

berbeda. 

13,14 

mengetahui dan 

memahami 

kondisi dan 

analisis.  

6.1 Kondisi 

- Mahasiswa 

memahami kondisi 

transien. 

- Mahasiswa 

memahami Tunak 

Proses Stokastik. 

6.2 Analisis 

- Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami analisis 

statistik sistem 

simulasi. 

- Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami Analisis 

Kuliah dan 

diskusi 

(TM: 2x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

memahami  

kondisi dan 

analisis.  

 

 
Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

 

Kuliah dan praktikum 

[(TM:2x(4x50”)] 

Tugas : 

membuat laporan 

tentang  

kondisi dan 

analisis.  

 (BT+BM: (2)x2(x60”)) 

15 
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statistik untuk 

parameter tunak. 

- Mahasiswa 

mengetahui dan 

memeahami 

analisis 

statsitik untuk 

siklus parameter 

tunak. - Mahasiswa 

mengetahui 

pengukuran 

performansi 

sistem. 

15 

mengetahui 

sasaran 

simulasi, 

software 

simulasi, dan 

studi Kasus 

Simulasi. 

7.1 Simulasi Sistem 

Manufaktur 

- Mahasiswa 

mengetahui 

pengertian simulasi 

sistem manufaktur. 

- Mahasiswa 

mengetahui sasaran 

simulasi pada 

sistem manufaktur. 

7.2 Software 

Simulasi 

- Mahasiswa 

mengetahui dan 

mampu 

menggunakan 

software simulasi 

untuk aplikasi 

manufakturing. 

7.3 Studi Kasus 

- Mahasiswa 

mampu 

menyelesaikan 

Kuliah dan 

diskusi 

(TM: 1x (4x50”)) 

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

mengetahui 

sasaran 

simulasi, 

software 

simulasi, dan 

studi Kasus 

Simulasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaanmateri 

Bentuk non test: 

 

Kuliah dan praktikum 

[(TM:1x(4x50”)] 

Tugas : 

membuat laporan 

tentang  

simulasi, 

software 

simulasi, dan 

studi Kasus 

Simulasi.  

(BT+BM: (2)x2(x60”)) 

5 
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masalahmasalah 

alokasi fasilitas 

sistem 

manufakturing. 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 
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