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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengisian dan pengepakan barang saat ini sudah menjadi salah satu 

cara untuk melakukan ke praktisan dan kemudahan pada industri 4.0. Pada 

prosesnya pengisian barang dan pengepakan barang di tampung terlebih 

dahulu kemudian di lakukan pengepakan. Skala produksi yang besar dan 

membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Menjadi salah satu masalah yang 

di hadapi ketika membangun pabrik. Salah satu cara ialah dengan membuat 

simulasi dan dapat membuat alternatif yang mampu meningkatkan kinerja 

sistem. 

Simulasi banyak digunakan saat ini sebagai tool study. Simulasi 

merupakan suatu tehnik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang 

terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi 

oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa di pelajari secara 

ilmiah. Menurut Naylor (1966).  penggunaan simulasi yaitu dapat 

mempelajari efek perubahan-perubahan informasi tertentu, dan dilingkungan 

pengoperasian sistem dengan membuat perubahan sistem serta mengamati 

efek dari perubahan dan perilaku sistem ada banyak software yang dapat 

digunakan untuk simulasi, salah satunya yaitu Factory I/O. 

Factory I/O adalah simulasi pabrik 3D yang mempelajari tentang 

teknologi otomatisasi. Factory I/O dapat membangun dan mensimulasikan 

sistem industri dengan menggunakan teknologi otomatisasi yang paling 
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umum. software Factory I/O menggunakan teknologi inovatif yang 

memungkinkan pembuatan sistem industri 3D jadi lebih mudah dan cepat 

melalui pendekatan drag and drop. Sistem yang di bangun oleh Factory I/O 

dapat di kontrol secara real time.  

Factory I/O adalah cara untuk mengurangi biaya dalam desain sistem 

kontrol, Factoy I/O bisa digunakan untuk media simulasi kontrol industri, 

dapat digunakan sebagai media elearning/pembelajaran sistem kontrol dengan 

menggunakan sumber daya perangkat yang minimal dan meminimalisir 

resiko terjadinya kegagalan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dilakukan penelitian terhadap 

Simulasi Alat pengisian barang dan pengepakan barang Pada Factory I/O 

dengan bertujuan untuk mengurangi resiko dalam perancangan industri yang 

membutuhkan biaya besar, waktu yang lama dan memudahkan pekerjaan 

dalam melakukan  simulasi pengisian barang dan pengepakan barang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka didapatkan perumusan masalah : 

1. Bagaimana kinerja sistem pada alat pengisian barang dan pengepakan 

barang pada Factory I/O ? 

2. Bagaimana merancang / membuat sistem alat pengisian barang dan 

pengepakan barang pada Factory  I/O ? 

3. Bagaimana sistem dapat bekerja secara otomatis pada simulasi Factory 

I/O dalam melakukan  pengisian barang dan  pengepakan barang ? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam penelitian, maka diperlukan adanya 

batasan masalah agar tidak melebar dari pokok pembahasan dalam penelitian, 

dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Menggunakan program  Control I/O. 

2. Menggunakan software Factory I/O. 

3. Simulasi menggunakan Simulator yang ini dibangun menggunakan 

Software Factory I/O dengan sistem pemrograman Control I/O untuk 

pemrograman alat dan komponennya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan membangun simulator alat pengisian barang dan 

pengepakan menggunakan Software Factory I/O dan Program Control I/O 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan gambaran secara simulasi tentang alat pengisian barang dan 

pengepakan barang pada Factory I/O. 

2. Memberikan gambaran sistem kerja pada alat pengisian barang dan 

Pengepakan barang pada Factory I/O 
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