
BAB VI

KESIMPILAN DAN SARAN

Dan hasil pcmbahasan dan analisa yang telah dilakukan, dapat ditarik

kesimpuian dan saran yang diharapkan bennanfaat bagi pemsahaan industri beton

ready mixed di Pi. Adhi Karya divisi Adhimix dan Precast cabang Yogyakarta.

6.1 Kesimpuian

Beberapa kesimpuian yang dapat diambil dari hasii peinbahasan dan analisa

sebagai berikut :

I. Hasil uji probabiiitas terhadap data selama 10 bulan pada tahun 2001 di PT.

Adhi Karya divisi Adhimix dan Precast Yogyakarta dihasilkan data waktu

selang kedatangan (Inter Arrival Time) berdistribusi eksponensial dengan

rata-rata sebesar 0,371 jam dan data waktu pelayanan {Service Time)

berdistribusi norma! dengan rata-rata sebesar 2,210 jam dan standarl deviasi

sebesar 0,9675.

2. Hasil simuiasi dan penggunaan truck mixer dan 5 truk hingga 12 truk.

diperoleh hasil total kedatangan pesanan pelanggan diatas jumiah rit pada

tahun 2001 sebanyak 5098 rit.
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3. Jumiah truck mixer yang optimal berdasarkan analisa mode! tingkat aspirasi

dan analisa biaya ada pada penggunaan 6 truk.

6.2 Saran

i. Untuk peneiitian lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan variabel

bebas yang berbeda dengan yariabci yang kami gunakan yaitu jumiah truck

mixer dan data peneiitian kami yang diperoleh sudah cukup untuk

menentukan jumiah truk yang optimal, tetapi tidak cukup untuk menentukan

rata-rata waktu dari tiap peiayanan. Untuk kedua-duanya agar diperoleh

hasil simulasi yang lebih mcndekati kondisi sebenamya diperlukan data

yang banyak atau rentang waktu yang panjang.

2. Cara sofware didaiam inenterjemahkan suatu kondisi sistem antrian

sesungguhnya, kedaiam suatu proses simuiasi, diperlukan suatu tahapan

pembangkitan bilangan random, yang dalam proses pembangkitannya tidak

diketahui nilai berapa yang akan muncul. Sebagai contoh didaiam

menauplikasikan waktu tempuh pengiriman pesanan beton ready mixed

pulang-pergi, didasarkan data tahun 2001 diperoleh waktu yang bervariasi,

maka dalam tiap satu pcnguiangan proses simulasi akan diduplikasikan

dengan membangkitkan satu nilai bilangan random, seolah-olah

mewakilkan data aslinya. Karena sifat kerandomannya ini menjadikan hasil

yang diperoleh tidak persis sama, maka simulasi tidak memberikan teknik

pemecahan telapi simulasi dapat memberikan cara observasi pemecahan

masalah.


