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I. 

SOFTWARE UNTUK SIMULASI MODEL SYSTEM 
DYNAMICS 

 

 Software yang didisain untuk membuat simulasi model system dynamics, 

sampai saat ini tersedia di pasar adalah : 

• Dynamo 

• Vensim 

• Stella 

• I-think 

• Powersim 

Masing-masing software di atas mempunyai versi yang beragam, sesuai 

dengan perkembangannya. Software yang akan dipakai untuk pengenalan simulasi 

sekarang ini adalah Powersim Constructor. 
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II. 
INSTALASI POWERSIM CONSTRUCTOR 

 

1. Masukkan CD “Powersim Constructor” ke CD drive. Kemudian akan 

muncul dilayar seperti di bawah ini. 
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2. Klik Next, kemudian akan mucul dilayar seperti di bawah ini. 

 

 

 

 Pada formulir isian di atas isilah nama dan organisasi sesuai kehendak 

anda. Serial diisi dengan no seri : C-05111-028, atau no lain. 

3. Klik Next, kemudian akan muncul gambar di layar, seperti di bawah ini. 
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4. Klik Yes, kemudian akan muncul gambar di layar seperti di bawah ini. 

 

 

5. Klik Full, kemudian akan muncul gambar di layar seperti di bawah ini. 
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6. Klik Next, kemudian akan muncul gambar di layar seperti di bawah ini. 

  

 

7. Klik Next, kemudian akan muncul gambar di layar seperti di bawah ini. 

 



 SYSTEM DYNAMICS 

TUTORIAL POWERSIM 6 

8. Klik Next, kemudian akan terjadi proses instalasi, dan  muncul gambar di 

layar seperti di bawah ini. 

 

 

9. Tunggu proses instalasi sampai selesai. 
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III.  
MEMULAI DENGAN POWERSIM CONSTRUCTOR 

 
3.1. Membuka Powersim 

 

1. Dari start menu. Klik start � geser cursor ke Programs � geser cursor ke 

Powesim � klik Constructor dengan ikon  

  

2. Dari desktop komputer. Klik 2 kali, ikon di atas. 

Kemudian akan muncul di layar seperti beikut ini.  
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Toolbar: sederet tombol untuk membuat 
dan mengedit objek 

Commandbar: mengandung semua 
perintah yang ada dalam Powersim 

Menubar: sederet tombol untuk memberi 
perintah yang sering digunakan dalam 
Powersim 

Worksheet : 
bidang kerja 

tempat membuat 
dan mengedit 

objek 
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3.2. Mengenal Beberapa Tools Dalam Powersim Constructor 

 

 

 

 

 
 
 

Stok / Level 

Auxiliary 

Constant 

Flow / rate + auxiliary 

Flow / rate 

Link 

Delay link 
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IV.  
MEMBANGUN STRUKTUR MODEL 

 

Model adalah gambaran dunia nyata. Dunia nyata atau fenomena yang akan 

dimodelkan dalam latihan ini ialah tentang populasi manusia. Populasi bertambah 

karena kelahiran. Populasi berkurang karena kematian. Semakin besar populasi 

akan semkin besar kelahiran. Semakin besar populasi akan semakin besar 

kematian.  Dalam causal loop diagram dapat digambarkan seperti di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Membuat Variabel dengan Keterkaitannya 

 

 4.1.1. Menggambar dan menamai “Stock” atau “Level”. 

 
1. Dengan tombol mouse kiri, klik sekali pada ikon level 

?

Level_1

 

2. Tempatkan pointer di dalam worksheet, klik sekali. Maka 

akan terdapat gambar level dengan label “level” di 

bawahnya. 

?

Populasi  
3.   Selagi gambar level itu berwarna hitam, ketiklah Populasi 

 

 

POPULASI KELAHIRAN KEMATIAN 

- + 

+ + 
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4.1.2. Menggambar dan menamai “Flow” atau “Rate” yang masuk ke 

Stok atau Level. 

1. Dengan tombol mouse kiri, klik sekali pada ikon    

2. Tempatkan pointer di dalam worksheet di sebelah kiri gambar objek 

Populasi. Dengan mouse kiri klik-tekan terus-geser ke kanan, sampai ke 

tengah objek Populasi.  

3. Selagi gambarnya hitam, ketiklah kelahiran. Didapatlah gambar berikut: 

?

Populasi?

kelahiran  

 

 

4.1.3. Menggambar dan menamai “Flow” atau “Rate” yang keluar 

dari Stok atau Level. 

1. Dengan tombol mouse kiri, klik sekali pada ikon   

2. Tempatkan pointer di dalam worksheet di di dalam gambar objek 

Populasi.Dengan mouse kiri klik-tekan terus-geser ke kanan, sampai ke 

keluar ke sebelah kanan objek Populasi.  

3. Selagi gambarnya hitam, ketiklah kematian. Didapatlah gambar berikut: 

?

Populasi?

kelahiran

?

kematian  
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4.1.4. Menggambar “Link” antar komponen  

1. Dengan tombol mouse kiri, klik sekali pada ikon  

2. Tempatkan pointer di dalam worksheet di di dalam gambar objek 

Populasi.Dengan mouse kiri klik-tekan terus-geser ke kanan, sampai masuk 

ke gambar objek kelahiran 

?

Populasi?

kelahiran

?

kematian  

 

4.1.5. Menggambar dan menamai “konstanta” (constant). 

1. Dengan tombol mouse kiri, klik sekali pada ikon   

2. Tempatkan pointer di dalam worksheet di kiri bawah gambar objek 

kelahiran. Klik sekali. Objek akan berada di worksheet. Selagi gambarnya 

hitam, ketiklah “fertilitas”. 

3. Dengan tombol mouse kiri, klik sekali pada ikon   

4. Tempatkan pointer di dalam worksheet di di dalam gambar objek 

“fertilitas”.Dengan mouse kiri klik-tekan terus-geser ke kanan atas, sampai 

masuk ke gambar objek kelahiran. 

5. Ulangi langkah no.1. Tempatkan pointer di dalam worksheet di kanan 

bawah gambar objek kematian. Klik sekali. Objek akan berada di 

worksheet. Selagi gambarnya hitam, ketiklah “umur”. 

6. Ulangi langkah 3. Tempatkan pointer di dalam worksheet di di dalam 

gambar objek “umur”.Dengan mouse kiri klik-tekan terus-geser ke kiri 

atas, sampai masuk ke gambar objek kematian. 
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?

Populasi?

kelahiran

?

kematian

?

fertilitas

?

umur
 

 

4.2. Menentukan Nilai Variabel 

4.2.1. Menentukan Nilai Awal Level Populasi 

 

1. Pilihlah pointer tool, dan klik dua kali level Populasi. 

Kemudian akan mucul kotak isian seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

Jika kotak isian tidak muncul seperti gambar di atas, tapi hanya muncul seperti 

gambar di bawah ini, maka klik more>> dua kali sampai kotak isian seperti 
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gambar di atas. 

 

Jika kotak isian tidak muncul seperti gambar di atas, tapi hanya muncul seperti 

gambar di bawah ini, maka klik more>> satu kali sampai kotak isian seperti 

gambar lengkap di atas. 
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2. Nama variabelnya secara otomatis akan terisi dengan nama Populasi. Dalam 

kotak Definition, isilah dengan nilai 100, kemudian klik tombol Set. Setelah 

tombol Set diklik, maka tanda tanya pada Populasi dalam kotak isian di atas 

akan hilang. 

3. Klik OK. Kotak isian akan menghilang. Tanda tanya pada variabel Populasi 

dalam worksheet (bidang kerja) juga akan hilang. Ini menunjukkan bahwa 

simulasi sistem ini akan dimulai pada nilai Populasi senilai 100 jiwa. Tanda 

tanya akan muncul dengan sendirinya pada variabel yang nilainya belum 

ditentukan. 

?

kelahiran

?

kematian
Populasi

?

umur

?

fertilitas
 

4. Pengetikan dapat dilakukan pada tombol-tombol angka yang ada di komputer, 

atau dapat dilakukan pada pad yang tersedian dalam kotak isian yang telah 

disediakan. 

 

4.2.2. Menentukan Nilai konstanta (Constant) fertilitas 

1. Untuk menentukan nilai konstanta fertilitas, bukalah kotak isiannya dengan 

mengklik dua kali ikon fertilitas pada gambarnya. Kemudian akan muncul 

gambar seperti di bawah ini. 
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Fertilitas adalah jumlah jiwa yang lahir dari 1000 orang setiap tahun. Maka 

satuannya adalah 1/tahun atau /tahun (per tahun). 

 

2. Untuk menentukan nilai konstanta fertilitas: ketiklah nilai 0.04. Nilai ini diambil 

hanya sebagai salah satu contoh saja. Pengetikan dapat dilakukan dari tombol-

tombol komputer maupun pada tombol-tombol yang ada pada pad di kotak 

isian. Dan pada kotak Definition akan muncul persamaan rate kelahiran seperti 

di bawah ini. 
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4.2.3. Menentukan Nilai konstanta (Constant) umur 

1. Untuk menentukan nilai konstanta umur, bukalah kotak isiannya dengan 

mengklik dua kali ikon umur  pada gambarnya. Kemudian akan muncul 

gambar seperti di bawah ini. 
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Umur mempunyai satuan waktu dalah contoh ini adalah satuan tahun. Umur dalam 

hal in identik dengan harapan hidup. Umur = 1/mortalitas. 

 

2. Untuk menentukan nilai konstanta umur: ketiklah nilai 65. Nilai ini diambil 

hanya sebagai salah satu contoh saja. Pengetikan dapat dilakukan dari tombol-

tombol komputer maupun pada tombol-tombol yang ada pada pad di kotak 

isian. Dan pada kotak Definition akan muncul nilai konstanta seperti di bawah 

ini. 

 

 

4.2.4. Menentukan Persamaan Rate kelahiran 

1. Untuk menentukan nilai vatiabel kelahiran, bukalah kotak isiannya dengan 

mengklik dua kali ikon kelahiran pada gambarnya. Kemudian akan muncul 

gambar seperti di bawah ini. 
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Persamaan kelahiran = Populasi * fertilitas. Satuan kelahiran: jiwa per tahun. 

Satuan Populasi : jiwa. Satuan fertilitas: 1/tahun. Penjelasan lengkap tentang 

argumen persamaan ini dapat dipelajari dalam pembahasan system dynamics. 

 

2. Untuk menentukan persamaan rate kelahiran: klik dua kali ikon Populasi yang 

ada di kotak Linked Variables, kemudian klik tanda kali (*), lalu klik ikon 

fertilitas pada kotak yang sama. Dan pada kotak Definition akan muncul 

persamaan rate kelahiran seperti di bawah ini. 
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4.2.5. Menentukan Persamaan Rate kematian 

1. Untuk menentukan nilai vatiabel kematian, bukalah kotak isiannya dengan 

mengklik dua kali ikon kelahiran pada gambarnya. Kemudian akan muncul 

gambar seperti di bawah ini. 

 

Persamaan kematian = Populasi / fertilitas. Satuan kematian: jiwa per tahun. 

Satuan Populasi : jiwa. Satuan fertilitas: 1/tahun. Penjelasan lengkap tentang 

argumen persamaan ini dapat dipelajari dalam pembahasan system dynamics. 

 

2. Untuk menentukan persamaan rate kelahiran: klik dua kali ikon Populasi yang 

ada di kotak Linked Variables, kemudian klik tanda kali (*), lalu klik ikon 

fertilitas pada kotak yang sama. Dan pada kotak Definition akan muncul 

persamaan rate kelahiran seperti di bawah ini. 
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Setelah semua komponen struktur modelnya diisi dan ditentukan nilainya, maka 

gambar struktur model di bidang kerja Powersim akan tampak seperti gambar di 

bawah ini. Semua tanda tanya tidak muncul. Jika ada tanda tanya muncul, berarti 

komponen yang bersangkutan belum ditentukan.  

kelahiran kematian
Populasi

fertilitas
umur
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V 

MENYIMPAN DOKUMEN 

Menyimpan dokumen (save) adalah tahap menyimpan file yang dibuat ke 

dalam disk dalam komputer. Menyimpan dokumen ini dapat dilakukan kapan saja, 

tidak memerlukan prasyarat lain.  Untuk menyimpan file yang kita buat dalam 

latihan ini, ikutilah tahap-tahap sebagai berikut ini. 

 

1. Pilihlah Save As dari menu File. Maka akan muncul kotak isian seperti gambar 

di bawah ini. 

 

2. Berilah nama file yang dibuat pada kotak File Name. Sebagai contoh saja, 

berilah nama POP-1. Nama file maksimal hanya 8 huruf, termasuk angka. 

Tanda extension powersim (*.sim) akan muncul dengan sendirinya, sebagai 

tanda bahwa file yang akan disimpan, dalam bentuk file powersim. 
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3. Klik OK.  Kemudian akan muncul kotak isian Properties, seperti terlihat dalam 

gambar di bawah ini 

 

4. Sebagai contoh latihan saja, isilah Title dengan : Model Populasi. Isilah Author 

dengan nama anda. Dan isilah Description dengan deskripsi tentang model yang 

dibuat. Dalam kotak isian ini dapat diisi dengan banyak huruf, kata, atau 

kalimat. Isilah sesuai kehendak anda jika dianggap membantu. Jika tidak 

diperlukan, kotak ini boleh saja tidak diisi. 
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5. Klik OK. Kemudian kotak isian Properties ini akan menutup. Perhatikan, setelah 

disimpan (save) label windows gambar namanya akan berubah sesuai dengan nama 

file yang telah dibuat. 
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VI 

SIMULASI MODEL 

 

6.1. Menampilkan Hasil Simulasi dengan Auto Report 

 

Untuk mulai menjalankan simulasi, klik tombol Run pada 

command bar atau pilih Run dari menu Simulate. Simulasi bekerja 

berdasarkan kepada seting atau pengaturan yang dilakukan pada kotak isian 

Simulation Setup. Simulation Setup ini dapat dipilih dalam menu 

Simulate.  Dalan kondisi default,  simulasi ini terisi sebagai berikut. Start 

Time: 0, Stop Time: 100, Integration Method adalah Euler, dan Time Step: 

1.0. 

 

 Hasil simulasi akan muncul sebagai Auto Reports dalam gambar di 

bawah ini.   

 

 

 Berdasarkan kepada seting awal Powersim, hasil simulasi 

ditampilkan dalam bentuk gambar dan angka pada lambang level. Seting 

auto report dapat diubah dengan memilih Option dari menu Format, 

kemudian memilih kategori Auto Report. Sebagai contoh latihan, kotak 

isian diubah dengan memberi ceklis seperti di bawah ini. 
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 Maka hasil simulasinya akan tampak seperti gambar di bawah ini 

 

 

 

6.2. Menampilkan Hasil Simulasi dengan Grafik  

Hasil simulasi juga dapat ditampilkan dengan grafik waktu. Untuk membuat 

grafik, ikutilah tahap-tahap sebagai berikut. 

 1. Maksimalkan window bidang kerja dengan mengklik tombol 

maximize di kanan atas dari window bidang kerja. 
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2. Pilihlah ikon time graph dari deretan tombol di command tool bar. 

Atau pilihlah Time Graph dari  menu Tools. 

 3. Geserlah kursor grafik ke bawah gambar model, kemudian klik. 

 4. Ulangi langkah 2 dan 3. sedemikian rupa sehingga di bawah gambar 

model terdapat dua grafik yang berdampingan. Jika diinginkan, 

geserlah garfik-grafik tersebut dengan cara: klik-tekan-geser pada 

grafik yang dimaksud. 

Perhatikan:  bahwa setiap kursor melewati objek (elemen model) dalam bidang 

kerja, kursor tersebut berubah bentuk menjadi gambar tangan yg sedang menunjuk 

 

 5. Tempatkan kursor pada simbol level Populasi, sehingga gambar 

panah menjadi gambar tangan menunjuk. Kemudian klik-tekan-geser 

masukkan ke dalam kotak grafik waktu di sebelah kiri. 

Perhatikan: ketika level Populasi diklik, warnanya berubah jadi hitam.  Ketika 

ditekan dan digeser, bentuk kursor menjadi gambar tangan dengan lima jari 

telungkup. Ketika kursor tersebut masuk kotak grafik waktu, bentuknya jadi tangan 
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sedang melepas bola. 

 6. Tempatkan kursor pada simbol rate kelahiran, sehingga gambar panah 

menjadi gambar tangan menunjuk. Kemudian klik-tekan-geser 

masukkan ke dalam kotak grafik waktu di sebelah kanan. 

 7. Tempatkan kursor pada simbol rate kematian, sehingga gambar panah 

menjadi gambar tangan menunjuk. Kemudian klik-tekan-geser 

masukkan ke dalam kotak grafik waktu di sebelah kanan. 

 Hasil akhir dari langkah 1 – 7 adalah seperti tergambarkan di bawah ini. 

Time

P
op

ul
as

i

0 20 40 60 80 100

500

1,000

Time

kematian1
kelahiran

2

0 20 40 60 80 100

10

20

30

40

umur
fertilitas

Populasi
kematiankelahiran

 

Ada cara lain untuk memasukkan variabel yang akan disimulasikan ke dalam kotak 

grafik (langkah 5, 6, 7), yaitu sebagai berikut. 

 
Klik dua kali kotak grafik. Misalnya grafik sebelah kiri. Maka akan 

muncul gambar seperti di bawah ini. 
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Semua variabel model  tampil pada kolom sebelah kiri ( Models: ). 

Semua variabel yang akan disimulasikan dalam grafik tampil di kolom 

sebelah kanan (Parameters:). Agar variabel dapat disimulasikan maka 

harus dipindahkan ke sebelah kanan. Caranya adalah dengan mengklik 

dua kali variabel yang bersangkutan. Atau, klik sekali, kemudian klik 

tombol “Add->” yang ada di bawah kolomnya. 

Demikian juga untuk menghilangkan variabel dari kotak grafik agar 

variabel itu tidak jadi disimulasikan. Caranya adalah dengan mengklik 

dua kali variabel yang bersangkutan di kolom Parameter sehingga 

pindah ke kolom Models . Atau, klik sekali, kemudian klik tombol “<-

Remove” yang ada di bawah kolomnya. 

 

8. Klik tombol Run, pada deretan command bar. Kemudian akan tampil 

hasil simulasi pada kedua grafik waktu, seperti tampak dalam gambar 

di bawah ini. 
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6.3. Menampilkan Hasil Simulasi dengan Tabel 

Hasil simulasi juga dapat ditampilkan dengan tabel waktu. Untuk membuat 

tabel, ikutilah tahap-tahap sebagai berikut. 

 1. Maksimalkan window bidang kerja dengan mengklik tombol maximize 

di kanan atas dari window bidang kerja. 

 

 

2. Pilihlah ikon time table dari deretan tombol di command tool bar. Atau 

pilihlah Time Table dari  menu Tools. 

 3. Geserlah kursor grafik ke bawah gambar grafik, kemudian klik. 
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 4. Setelah tabel muncul di bawah grafik, geserlah sesuai kehendak. Besar 

kecilnya table dapat di ubah dengan menggeser kotak hitam kecil di 

sekitar tabel tersebut. Caranya ialah dengan cara klik-tekan-geser pada 

kotak hitam kecil tersebut. 

Perhatikan:  bahwa setiap kursor melewati objek (elemen model) dalam bidang 

kerja, kursor tersebut berubah bentuk menjadi gambar tangan yg sedang menunjuk 

Time

P
op

ul
as

i

0 20 40 60 80 100

500

1,000

Time

kematian
1

kelahiran
2

0 20 40 60 80 100

10

20

30

40

1
2 1

2
1

2
1

2

1

2

1

2

Time
0
1
2
3
4
5
6
7
8

fertilitas

Populasi
kematiankelahiran

umur

 

 5. Tempatkan kursor pada simbol level Populasi, sehingga gambar panah 

menjadi gambar tangan menunjuk. Kemudian klik-tekan-geser 

masukkan ke dalam kotak tabel waktu di bawah grafik. 

Perhatikan: ketika level Populasi diklik, warnanya berubah jadi hitam.  Ketika 

ditekan dan digeser, bentuk kursor menjadi gambar tangan dengan lima jari 
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telungkup. Ketika kursor tersebut masuk kotak grafik waktu, bentuknya jadi tangan 

sedang melepas bola. 

 6. Tempatkan kursor pada simbol rate kelahiran, sehingga gambar panah 

menjadi gambar tangan menunjuk. Kemudian klik-tekan-geser 

masukkan ke dalam kotak tabel. 

 7. Tempatkan kursor pada simbol rate kematian, sehingga gambar panah 

menjadi gambar tangan menunjuk. Kemudian klik-tekan-geser 

masukkan ke dalam kotak tabel. 

 Hasil akhir dari langkah 1 – 7 adalah seperti tergambarkan di bawah ini. 

Time

P
op

ul
as

i

0 20 40 60 80 100

500

1,000

Time

kematian
1

kelahiran
2

0 20 40 60 80 100
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2
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1

2

1

2

Time
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7
8

Populasi kelahiran kematian

fertilitas umur

Populasi
kelahiran kematian

 

Ada cara lain untuk memasukkan variabel yang akan disimulasikan ke dalam kotak 
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grafik (langkah 5, 6, 7), yaitu sebagai berikut. 

 
Klik dua kali kotak tabel. Maka akan muncul gambar seperti di 

bawah ini. 

 

 

Semua variabel model  tampil pada kolom sebelah kiri ( Models: ). 

Semua variabel yang akan disimulasikan dalam grafik tampil di kolom 

sebelah kanan (Parameters:). Agar variabel dapat disimulasikan maka 

harus dipindahkan ke sebelah kanan. Caranya adalah dengan mengklik 

dua kali variabel yang bersangkutan. Atau, klik sekali, kemudian klik 

tombol “Add->” yang ada di bawah kolomnya. 

Demikian juga untuk menghilangkan variabel dari kotak grafik agar 

variabel itu tidak jadi disimulasikan. Caranya adalah dengan mengklik 

dua kali variabel yang bersangkutan di kolom Parameter sehingga pindah 

ke kolom Models . Atau, klik sekali, kemudian klik tombol “<-Remove” 

yang ada di bawah kolomnya. 
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8. Klik tombol Run, pada deretan command bar. Kemudian akan tampil 

hasil simulasi pada kedua grafik waktu, seperti tampak dalam gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

6.4. Simulasi Interaktif dengan Slider  

Powersim memberikan fasilitas untuk simulasi interaktif. Yaitu dengan cara 

mengubah parameter model ketika simulasi sedang berjalan. Mengubah parameter 

tersebut dengan jalan menggeser-geser tombol pada slider. Berikut ini adalah cara 

membuat slider. 
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1. Pilihlah slider tool dengan cara mengklik tombol slider pada deretan 

tombol command toolbar, atau dengan cara memilih Slider / Bar 

pada menu Tools. 

 2. Gerakkan kursor slider/bar ke bidang kerja di antara gambar 

struktur model dengan grafik, kemudian klik. Geserlah posisi 

gambar slider tersebut jika diinginkan.  

 3. Pilih fertilitas, kemudian klik-tekan-geser masukkan ke dalam kotak 

slider. Maka akan diperoleh gambar sebagai berikut. 
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 4. Klik slider tersebut. Akan muncul gambar sebagai berikut. 
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 5. Klik fertilitas, pada kolom Parameters, kemudian klik Axis. Akan 

mucul gambar di bawah ini. Langkah ini ditujukan untuk 

menentukan rentang minimum dan maximum tombol slider bisa 

digeser. 

 

 6. Isilah Minimum dengan 0, Maximum dengan 0.05. 
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 7. Pilihlah Run Setup dari menu Simulate. Kemudian akan muncul 

kotak isian seperti di bawah ini. Isilah Auto Pause every 10 Time 

Units. Kemudian klik OK. Ini akan membuat Powersim akan jeda 

setiap 10 kali time unit. Jeda inilah yang akan dimanfaatkan untuk 

mengubah parameter fertilitas dengan menggeser tombol slider.  

 

 

8. Klik Run untuk memulai simulasi. Setiap 10 langkah time unit, 

simulasi akan jeda, tombol pause akan sendirinya muncul. Dalam 

keadaan jeda inilah tombol slider dapat digeser sesuai yang 

diinginkan, dalam rentang yang telah ditentukan pada langkah 6. 

 

9. Untuk memulai setelah jeda klik tombol Pause. Ulangi sampai 

simulai selesai pada time ke 100, berarti 10 kali jeda. 
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6.5. Seting Simulasi 

Berjalannya simulasi diatur dari setting simulasi. Seberapa jauh rentang 

waktu yang akan disimulasikan, metode, dan step time.  Untuk lebih jelasnya, 

berikut ini adalah contoh pengaturan simulasi untuk latihan. 

Model populasi yang telah dibuat akan disimulasikan sejak tahun 1970 

sampai tahun 2020. Metode perhitungan integrasi adalah Euleur. Perhitungan 

dilakkan setiap rentang waktu 0,25 tahun. Untuk itu tahap pengerjaannya adalah 

sebagai berikut. 

 Seting simulasi dapat ditemukan dengan memilih Simulation Setup… 

yang ada di menu Simulate. Kemudian akan muncul kotak isian seperti 
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gambar di bawah ini. 

 

 1. Gantilah angka 0.00 pada isian Start Time dengan angka 1970. 

2. Gantilah angka 100.00 pada isian Stop Time dengan angka 

2020. 

3. Turunkan nilai 1.00 pada Time Step dengan  0.25 dengan cara 

mengklik tanda panah yang mengarah ke bawah.  

4. Isian yang lain untuk sementara dibiarkan sesuai dengan 

defaultnya. 

Sehingga kotak isian di atas berubah menjadi seperti gambar di bawah 

ini. 
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6.6. Seting Grafik 

Grafik waktu yang merupakan salah satu display hasil simulasi dapat 

diubah sedemikian rupa sehingga mendekati apa yang diinginkan si pembuat 

model agar hasil simulasi dapat tampil lebih komunikatif. 

 1. Pilihlah salah satu grafik yang akan diubah penampilannya. Sebagai contoh 

ambilah grafik yang berikut ini dari contoh model yang sudah dibuat. 
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 2. Klik dua kali grafik tersebut. Akan muncul kotak isian sebagai berikut. 
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 3. Klik tombol Axis… pada kolom Value[Y] axis. Akan muncul kotak isian 

sebagai berikut. 

 

 4. Gantilah angka 100.0 pada kolom Scale dengan angka 0. Kemudian klik OK. 

Kotak isian di atas akan menutup. 

 5. Klik Axis… pada kolom Time[X] axis. Akan muncul kotak isian sebagai 
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berikut seperti gambar di bawah ini. 

 

 6. Klik tombol Label. Akan muncul kotak isian seperti gambar di bawah ini. 

Tulislah pada kolom Text dengan kata “Tahun”.  

 

 7.  Kemudian klik OK.  

 8.  Dan klik OK lagi. 
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 Penampilan grafik terakhir ini berbeda dengan grafik sebelum diubah. Angka 

minimum 100 diganti menjadi 0. Mengubah nilai minimum ini akan banyak 

membantu pada pembahasan model selanjutnya. Kata Time diganti menjadi 

Tahun, inipun kemudian hari akan memudahkan. 
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 Untuk latihan: ubahlah grafik yang satu lagi (di sebelah kanan). 
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 menjadi seperti gambar di bawah ini. 
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6.7. Menampilkan Semua Hasil Simulasi 

 

 

Pada model yang telah dibuat, klik Run. Kemudian klik Pause, 4 kali, 

sampai simulasi selesai. Simulasi berjalan dengan nilai fertilitas = 

0.04/tahun. Umur (harapan hidup) = 65 tahun. Maka hasil simulasinya 

adalah seperti gambar di bawah ini. 
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Klik Run, klik Pause, geser tombol fertilitas ke angka 0.05. klik Pause 

lagi berulang kali sampai simulasi selesai. Ini berarti model 

mensimulasikan bahwa fertilitas berubah pada tahun 1990 dari 

0.04/tahun menjadi 0.05/tahun. Gambarnya adalah sebagai berikut. 
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 Klik Run, klik Pause, klik Pause lagi, geser tombol fertilitas ke angka 

0.03. klik Pause lagi berulang kali sampai simulasi selesai. Ini berarti 

model mensimulasikan bahwa fertilitas berubah pada tahun 2000 dari 

0.04/tahun menjadi 0.03/tahun. Gambarnya adalah sebagai berikut. 
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 Seperti terlihat dari ketiga gambar di atas, hasil simulasi yang 

ditampilkan adalah dari nilai fertilitas yang terakhir dimasukkan.  

Dalam banyak kasus seringkali diperlukan untuk menampilkan semua 

perubahan model dalam satu grafik simulasi. Dalam kasus ini, 

bagaimana caranya semua hasil simulasi itu ditampilkan dalam satu 

grafik. 

Berikut ini adalah caranya. 

 1. Klik dua kali grafik Populasi (grafik sebelah kiri). Kemudian akan 

muncul gambar seperti di bawah ini. 
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 2. Klik tombol Display… (kolom paling kanan). Akan muncul seperti 

gambar di bawah ini. 
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 3. Berilah tanda ceklis (V) pada kotak isian sebelum “Add New 

Generatios to Display List”, dengan cara mengkliknya. Klik OK.  

Tampilan akan kembali ke kotak isian semula seperti gambar di 

bawah ini. 
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 4. Klik Generations… akan muncul kotak isian seperti gambar di bawah 

ini. 
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 5. Berilah tanda ceklis (V) pada kotak isian sebelum “Simulation Starts 

New Generation”, dengan cara mengkliknya. Klik OK.  Tampilan 

akan kembali ke kotak isian semula. Klik OK lagi. 

 6. Pilih Clear Result yang ada pada menu Simulate, untuk 

menghilangkan semua hasil simulasi yang ada di gafik waktu. 

 7. Pada model yang telah dibuat, klik Run. Kemudian klik Pause, 4 kali, 

sampai simulasi selesai. Simulasi berjalan dengan nilai fertilitas = 

0.04/tahun. Umur (harapan hidup) = 65 tahun 

 8. Klik Run, klik Pause, geser tombol fertilitas ke angka 0.05. klik Pause 

lagi berulang kali sampai simulasi selesai. Ini berarti model 

mensimulasikan bahwa fertilitas berubah pada tahun 1990 dari 

0.04/tahun menjadi 0.05/tahun.  

 9. Klik Run, klik Pause, klik Pause lagi, geser tombol fertilitas ke angka 

0.03. klik Pause lagi berulang kali sampai simulasi selesai. Ini berarti 

model mensimulasikan bahwa fertilitas berubah pada tahun 2000 dari 

0.04/tahun menjadi 0.03/tahun.  

Perubahan nilai fertilitas yang dilakukan pada langkah 7 – 9 di atas, 

ditampilkan pada satu gambar di bawah ini. 
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 VII 

MEMINDAHKAN ISI FILE POWERSIM KE MS WORD 

 

 Untuk keperluan membuat laporan, makalah, dsb yang dibuat dengan 

software MS Word, dapat diperkaya dengan struktur model yang telah dibuat di 

file Powersim. Caranya adalah sebagai berikut. 

 1. Tempatkan kursor di kiri atas gambar atau bidang yang akan 

dipindahkan ke file MS Word, klik kanan tombol mouse – tekan – 

geser ke kanan bawah, sedemikian rupa sehingga muncul kotak yang 

mengitari gambar atau bidang yang akan dipindahkan tersebut. Batas 

kotak berupa garis terputus-putus, seperti tampak dalam gambar di 

bawah ini. 

 

 
2. Klik tombol copy pada toolbar. 

 3. Bukalah software MS Word, seperti biasanya. 

 

4. Masuklah ke salah satu dokument MSWord yang akan diberik gambar 

dari Powersim itu. Klik tombol Paste pada toolbar MSWord. Kemudian 

akan muncul gambar file Powersim dalam file MSWord, seperti 
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tampak dalam gambar di bawah ini. 

 

Jika model masil dalam Powesim, untuk mengetahui nilai-nilai dan persamaan 

yang ada di masing-masing komponennya, tinggal diklik dua kali (double click) 

pada masing-masing komponen model itu. Jika model sudah dalam file MSWord, 

nilai dan persamaan tersebut harus disertakan secara tertulis. Atau dengan kata 

lain, gambar model itu harus diekspresikan dalam bentuk persamaan. Caranya 

adalah sebagai berikut:  

 1. Klik menu View, kemudian pilihlah Equations. Akan muncul 

persamaan seperti gambar di bawah ini. 
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 2. Pindahkanlah persamaan di Powersim tersebut ke MSWord. Caranya: 

klik baris paling atas dari persamaan itu (Populasi), tekan Shift pada 

tombol komputer, klik baris paling bawah dari persamaan itu (umur).  

 3. Klik tombol copy pada Powesim. 

 4. Masuklah ke dokumen MSWord yang akan diberi persamaan dari 

Powersim itu. Klik tombol Paste pada toolbar MSWord. Kemudian 

akan muncul persamaan file Powersim dalam file MSWord, seperti 

tampak dalam gambar di bawah ini. 
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