
4. Kesimpulan 

Dengan menggunakan model simlllasi dinamika sistem dan data hipotetis untuk 
menguji pengaruh akibat perubahan pennintaan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Berdasarkan tiga ukuran kinerja - waktu pemenuhan pesanan, persediaan aktual, dan 

pesanan tidak terpenuhi - penggunaan T1 dapat memperbaiki kinerja rantai pasok sistem 
produksi-distribusi. 

b. Waktu pemenuhan pesanan dapat dipersingkat dari kondisi awal sekira 24% dengan 
penggunaan TI internal dan sekira 39% dengan penggunaan T1 internal-ekstemal. 

c. Terhadap persediaan aktual: 
• Pada level pengecer, penggunaan TI internal dapat mengurangi fluktuasi persediaan 

sebesar 5% dan dengan penggunaan T1 internal-eksternal, fluktuasi dapat berkurang 
hingga 9%. 

• Pada level distributor, dengan penggunaan T1 internal, fluktuasi dapat sedikit 
dikurangi (sebesar 3%) dan dengan penggunaan T1 internal-eksternal fluktuasi dapat 
dikurangi hingga sebesar 24%. 

• Pada level pabrik, dengan penerapan TI internal, fluktuasi dapat dikurangi sebesar 
30% dan dengan penerapan T1 internal-ekstemal fluktuasi dapat dikurangi hingga 
sebesar 39%. 

• Khusus pada distributor, penggunaan T1 internal-eksternal dapat menurunkan tingkat 
persediaan stasioner hingga sebesar 29%. 

d. Terhadap tingkat pesanan tidak terpenuhi: 
• Pada level pengecer, penggunaan T1 (T1 internal saja atau TI intemal-ekstemal) dapat 

mengurangi tingkat pesanan tidak terpenuhi sebesar 65%. 
• Pada level distributor, penggunaan T1 internal dapat mengurangi tingkat pesanan tidak 

terpenuhi sebesar 72% dan dengan penggunaan T internal-eksternal tingkat pesanan 
tidak terpenuhi turun sebesar 69%. 

• Pad a level pabrik, dengan penggunaan TI (baik TI intemal maupun TI intema!
eksternal nilai ini dapat diturunkan sebesar 30%. 
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