
BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

4.1 Pendahuiuan

Sistein antrian pada industri beton ready mixed merupakan kasus antrian yang

sedikit berbeda dari kasus antrian pada umumnya. Perbedaaan ini terletak pada waktu

selang kedatangan (inter arrival time) dan waktu pelayanan (service time) yang

merupakan faktor paling utama daiam sistem antrian. Untuk itu diperlukan suatu

peneiitian pada industri beton ready mixed.

4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan peneiitian apiikasi antnan dilakukan pada PT. A.dhi Karya divisi

Adhimix dan Precast Yogyakarta. Peneiitian dilakukan untuk mendapatkan rata rata

waktu selang kedatangan tiap rit dan rata - rata waktu pelayanan . Pelaksanaan

peneiitian ml berupa pengamatan lapangan dan pengumpulan data baik data selama

pengamatan maupun data yang sudah ada (data tahun 2001). Pengamatan lapangan

berupa pencatatan rit yang akan dikirim setiap harinya dan berapa lama waktu yang

diperlukan oieh fasiiitas pelayanan dalam melayani tiap satu rit mulai dari persiapan,

pcngisian, pengiriman sampai kembaii lagi ke lokasi pabrik.



Pengamatan dan pengumpulan data dilakukan sampai data - data yang

dibutuhkan telah cukup memenuhi syarat kecukupan data, baik data waktu selang

kedatangan maupun data waktu pelayanan.

Data - data yang dapat dikumpuikan selaina peneiitian adalah sebagai berikut.

4.2.1 Data jumiah pemesan pada tahun 2001

Peiayanan beton ready mixed di PT.Adhi Karya divisi Adhimix dan Precast

mempunyai fasiiitas peiayanan 10 truck mixer dengan kapasitas 7 m'/truk, tetapi

pasanan beton ready mixed tidak selalu penuh (7 nr) untuk setiap 1 truknya. Untuk

mencari jumiah rit adalah dengan membagi jumiah pesanan dengan kapasitas angkut

tiap truk.

i abe! 4.1 Data jumiah pemesan beton ready mixed di PT.Adhi Karya divisi
Adhimix dan Precast tahun 2001

Jumiah Pemesan Jumiah Pengiriman
: Bulan

| (mJ) | (Kit)
Maret 1846 292

April 1733.5 281

Mei 2122.5 342

Jum ! 2727 A IS

Juli 2988.8 48!

Agustus 3869.5 j 624

September j 3560 581

Oktober 4649.5 1 743 j

November 6071.5 959

Desembcr 2349 : 360 ~l

Totai(N) 31917.3 5098 j
I i i
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4.2.2 Data waktu selang kedatangan (Inter Arrival Time )

Merupakan yvaktu selang dua kedatangan yang berturut - turut . Pengukuran

waktu selang kedatangan pada industri beton ready mixed dilakukan dengan membagi

jumiah jam kerja reguler dengan jumiah rit yang akan dikirim per han. Data diambil

berdasarkan jumiah rit selama tahun 2001.

4.2.3 Data lama waktu pelayanan

Lama yvaktu palayanan adalah waktu yang diperlukan fasiiitas peiayanan,

inuiai dari penyiapan bahan material, pengisian campuran beton ke dalam truk,

pengangkutan campuran beton menuju lokasi proyek, menuangkannya sampai

kcmbali kc lokasi pabrik. Dalam hal ini perbedaan lama waktu palayanan sangat

meinpengaruhi oleh jarak antara lokasi proyek dan pabrik. Sedangkan untuk yang

lainnya tidak begitu besar pengaruhnya.

4.3 Pengolahan Data

Setelah data data yang dibutuhkan terkumpul maka tahapan selanjutnya

adalah pengolahan data sehingga dapat dianalisis dengan simulasi. Adapun langkah -

langkah pengolahan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Pembuatan distribusi frekuensi dan histogram yvaktu selang kedatangan

dan waktu pelayanan.

b) lest kecukupan data waktu selang kedatangan dan pelayanan.

c) Pengujian bentuk distribusi waktu selang kedatangan dan waktu pelayanan

dengan menggunakan Uji Chi Kuadrat dan uji visual.



Data yang dioiah dalam penulisan tugas akhir ini adalah data pesanan selama 10

bulan pada tahun 2001.

4.3.1 Pembuatan distribusi frekuensi dan histogram

Pembuatan distribusi frekuensi dilakukan dengan cara menentukan banyaknya

inlcrval kelas dimana data akan dikclompokkan. Banyaknya kcias dapat ditcntukan

dengan menggunakan minus Kriterium Sturges.

Langkah langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut:

a) Penentuan Range (R) yaitu selisih antara jumiah data terbesar dengan jumiah

data yang lerkecll.

R=Bil Max-BilMin

b) Penentuan banyaknya kelas (K) menurut Kriterium Sturges.

K= }- 3,322 logN

c) Penentuan Lebar Interval (I) yaitu dengan membagi besarnya range dibagi

dengan jumiah kelas.

_ Range
i —

Kelas

Hasil pengolahan data tersebut kemudian ditabulasikan kedaiam label yang terdiri

dari interval, titik tengah interval dan banyaknya kelas. jumiah frekuensi yang

diamati berupa frekuensi kumulatif, frekuensi reiatif, dan frekuensi reiatif kumulatif

4.3.1.1 Pembuatan distribusi frekuensi waktu selang kedatangan

Data tahun 2001 :

a) Penentuan Range (R)



R Bil Max-Bil Mm

= 4,00 - 0,00 = 4,00 (dari lampiran 1)

b) Penentuan banyaknya kelas (K)

K = 1 + 3,322 log N

= 1 i- 3,322 log ( 5098 ) = 13,315982 = 14

c) Penentuan Lebar Interval (I)

i -
Range

Kelas

4,00
n 1QQQ
V . w A _' _S

-,y

Data yang telah dikumpuikan dalam peneiitian tersebut kemudian disusun

kedaiam distribusi frekuensi seperti pada label 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi data waktu selang kedatangan tahun 2001

No
interva

i

kelas Frekuensi

fi

Nilai Tengah
Xi

Fi xi fixr

! 0,2999 2565 0,1499 384,4935 57,6356
0,3000 - n cnnn a nco n a Ann 878,2048 395,1043

| 0,6000 - 0,8999 344 0,7499 257,9656 193,4484
4 r\ r\rtrtr*.

U,3333 " 1,1999 | 84 a rsyinr-.
1 ,U433 88,1916 92,5924

1,2000 - 1,4999 48 1,3499 64,7952 87,4670
D

a tzr\r\r\ 1,7999 65 1,6499 107.2435 176,9411
7 | 1,8000 - O r\r\r\r-.

16 1,9499 31,1984 60,8338
8 ! 2,1000 - 2,3999 ! o Z,Z.4*3*2 0,0000 0,0000
9 2,4000 - 2,6999 •—. r Ar\r\

z.54»s 30,5988 /o,uz3b
10 2,7000 - 2,9999 0 2,8499 0,0000 0,0000
A A
\ \ 3,0000 - 3,2999 ! o 3,1499 0,0000 U.uuuu

12 | 3,3000 - 3,5999 I o o,"t4»9 0.0000 0,0000
13 | 3,6000 - 3,8999 0 3,7499 0,0000 u,0uu0
14 3,9000 - 4,1999 12 4,0499 48,5988 196,8203

Total 5098 1891,2902 1338,8667



Contoh perhitungan

Pada interval kelas 1

fi

Xi

2565 (dari lampiran I)

(0,000 + 0,2999
U. 14VV

fi . xi =2565x0,1499 = 384.4935

fi , xr - 2565 x 0,1499- 57,6356

60

Untuk distribusi frekuensi mi data jumiah frekuensi yang diamati disusun

dalam histogram dibawah ini.

oRnn -.

•s 1500

-§ 1000

i—i Q4 AQ cc - - ^ •- - •-j j - -"-> u- lb u 1'Z u 0 0 0 ~\£
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0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05

Nilai Tengah (jam)

Gambar 4.1 Histogram frekuensi waktu selang kedatangan

5>/
(1891,2902/5098) = 0,371 (jam)

V/v

Waktu rata - rata selang kedatangan •= A

0,371 (jam)



4.3.1.2 Pembuatan distribusi frekuensi waktu pelayanan

Data tahun 2001 :

a) Penentuan Range (R)

R =Bil Max-BiIMm

8,65 - 0.15 8,50 (dari lampiran 1)

b) Penentuan banyaknya kelas (K)

K = i + 3,322 log N

= I + 3,322 log (5098) = 13,315982 = 14

c) Penentuan Lebar Interval (I)

i \Ct-i 'lit,

I — — —

K (•'Ins

S SC\
^ f.(\n

(SI

Data yang telah dikumpulkan dalam peneiitian tersebut kemudian disusun

kedaiam distnbusi frekuensi seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi data waktu selang pelayanan tahun 2001

No
Interval

i

kelas Frekuensi

fi

Nilai Tengah
xi

fi.xi fl.X!2

1 0,150 - 0,757 476 ! 0,4535 ! 215.866 Q7 no^o-5

0,758 - 1 -3KC, I 55 ! 58.3825 K-i G7^no

•3 -i "3KR _
I ,-w"w"—' 1,973 1701 1,6695 i 2839,82 A~7AA ATP,

HI H 1 ,0 1 3

4 1,974 - 2,581 ! 1444 o ~77-c. | 3288,71 "7 *r\r\ rvQy

5 ! 2,582 - 3,189 ! 497 2,8855 1434,094 4138,077

6 3 190 - 3,797 1 845 1 3,4935 2952,008 10312,84
7 3 798 - 4,405 7 4,1015 28,7105 117 7561
s 4,406 - 5,013 | 25 4,7095 1 117,7375 554,4848
g ! 5,014 - 5,621 5 5,3175 26,5875 141,379

10 c poo 6,229 | 22 5,9255 130,361 772,4541



No

•1 -!
i t

Interval kelas

i

.8;

1^4

Tabel 4.3 Lanjutan

Frekuensi

fi

5098

j Nilai Tengah
xl

hi

fi.xi2

iZ04,/4 £3040,0 1

Contoh perhitungan

Pada mtep.'al kelas 1:

xi

476 (dari lampiran 1)

(0,150 +0,757)
U.4?33

h . xi = 476 x 0.4535 = 215.866

fi . xr 476 x 0,4535" = 97,895:

Untuk distribusi frekuensi ini data jumiah frekuensi yang diamati disusun

dalam histogram dibawah ini.
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Gambar 4.2 Histogram frekuensi waktu pelayanan



Yfixi
i—t-

X - -^ , u = I 1264,74/5098 = 2,2 10 ( jam )

Y fi

Waktu rata - rata pelayanan = u

2,210 (jam )

4.3.2 Test kecukupan data

Untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan telah mencukupi atau

belum maka dilakukan test kecukupan data dengan asumsi tingkat kepercayaan 95%

(k 2) dan derajat ketelitian 5% (s-=0.05) didapat hasii sebagai berikut:

K Sy.vii.//..xi--)- \i-./'-n)

^ ji.Xt

Svarat

Jika N'<N, maka jumiah data pengamatan sudah mencukupi.

Jika N">N, maka jumiah data pengamatan belum mencukupi.

4.3.2.1 Test kecukupan data waktu selang kedatangan (Inter Arrival Time)

Setelah hasil pengamatan data waktu selang kedatangan dikumpulkan. mak;

didapat hasil sebagai berikut:

a) Jumiah data pengamatan (N) : 5098 (dari label 4.1)

b) Jumiah Kumulatif Data (Zfi.xi ) : 1891,2902 (dari tabel 4.2)

c) Jumiah Kumulatif Kuadrat (Xfi.xi2 ) : 1338.8667 (dan label 4.2)



,40-^5098(1338,8667)-{189L2902)2
! 1891,2902

1453.098
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Jadi N'<N, maka jumiah data pengamatan sudah mencukupi

4.3.2.2 Test kecukupan data waktu pelayanan ( Service Time )

Setelah hasil pengamatan data waktu selang kedatangan dikumpulkan, maka

didapat hasi! sebagai berikut:

a) Jumiah data pengamatan (N) : 5098 (dan label 4.1)

b) Jumiah Kumulatif Data (Xfi.xi ) : 11264,74 (dari tabel 4.3)

c) Jumiah Kumulatif Kuadrat (Ifi.xr 29845,8! (dari tabel 4.3)

Maka N"

1fi ' S.•'iQ o/1 ri o ,< c o i \ /1 i ••) k, ,i n ,i VtU y J'J70\^70tJ,0 1/ —\ i 12ut, / t )

11264,74

= 318,4968

Jadi N'<N, maka jumiah data pengamatan sudah mencukupi

4.3.3 Pengujian distribusi waktu selang kedatangan dan waktu peiayanan

Berdasarkan data yang diperoleh, maka perlu diadakan pengujian terhadap

distribusi frekuensi jumiah waktu selang kedatangan dan waktu pelayanan. Salah satu

cara untuk mengetahui apakah suatu data pengamatan sesuai dengan distribusi teoritis

tertentu adalah dengan menggunakan Uji Chi Kuadrat. Uji ini didasari oleh

perbandingan frekuensi hasii pengamatan teoritis dengan empiris pada interval

tertentu, aoakah mengikuti bentuk distribusi tertentu.



AS

4.3.3.1 Pengujian distribusi waktu selang kedatangan

Setelah dilakukan pengumpulan data dan membuat Distribusi frekuensinya

serta mempiotkan datanya, maka terlihat bahwa datawaktu selang kedatangan terlihat

memiliki bentuk distribusi ekponensial. Untuk mema.stikan apakah distribusi itu

mengikuti pola distribusi ekponensial atau tidak, perlu diadakan pengujian dengan

menggunakan Uji Chi Kuadrat.

Langkah langkah dalam melakukan Uji Chi Kuadrat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan pengujian distnbusi (Hipotesa) terhadap distnbusi tertentu

(dalam hai ini adalah distribusi ekponensial) :

Ho : Distribusi waktu selang kedatangan mengikuti pola distribusi

eksponensial.

Hj : Distribusi waktu selang kedatangan tidak mengikuti pola distnbusi

ekponensial.

2. Taraf signifikan a

Nilai taraf sigmfikan yang digunakan adalah 5%

3. Nilai kritis

%\tabeh=> X. « =o.u5. v= M-!=> 22.362 (tabel uji chi kuadrat)

4. Nilai Uji Statistik

Nilai teoritis berdasarkan distribusi eksponensial :

Pi = e"'' ! e"'-/.. i-^

v^i ^.n , i i
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Nilai Uji Chi Kuadrat

Dengan diketahui e, sebagaimana hitungan diatas dan o, sebagai frekuensi

yang diamati , maka sebuah ukuran deviasi antara frekuensi empiris dan frekuensi

yang diamati akan dihitung sebagai chi kuadrat ( X' ) dengan rum us sebagai berikut.

..•> -^{oi - et!
X - = > •-

Contoh perhitungan

Pada interval kelas I

A = 0,371 (rit/jam)

v r\ = -Ni )98: e = 2.7i

Pi
-u..-» / 1 Si n 0.29-99 = 0.5544

ei = 5098 x 0.5544 = 2826.323!

Dibawah ini adalah tabel hasil perhitungan Uji Chi Kuadrat:

Tabel 4.4 Tabel uji chi kuadrat waktu selang kedatangan (jam) tahun 2001

No
i J! !id[ v'cit

I

Crol/i i/N"(-l I

0: j Pi • I X2

| 1 n nnnn _ 0,2999 2565 1 0,554400 2826,331 j 24.16348

z 0,3000 - 0,5999 1952 1 0,246900 | 1258,696] 381,8794
3 0,6000 - 0,8999 344] n 1 -i r\r\r\n 560,78] 83.80036

4 0,9999 - 1,1999 84] 0,028100 | 143,2538] 24,50904
1,2000 - 1,4999 48 1 0,021800 111,13641 35,86768

6 1,5000 - A 7QQn 65 j 0,009700 49,4506 ] 4,889402

7 1,8000 - 2,0999 16] 0,004300 21,9214] 1.599486

8 2,1000 - 2,3999 o| 0,001900 9,6862 1 9.6862

9 2,4000 - 4,1999 24 j 0,000850 7,733666| 34,21322

Jumiah 5098 0,977950 4988,989 ROp ror-?



Untuk mengetahui pola data waktu selang kedatangan mengikuti distribusi

eksponensial yaitu dengan jalan membandingkan antara nilai uji chi kuadrat (;/"!,,,,,,,,,)

dengan nilai kntis ( jTtaM ) Apabila y~ hiiLms :> IT laM (600.6063 > 22.362), maka II!

diterima dan Ho ditolak, berarti waktu seiang kedatangan tersebut tidak mengikuti

poia distribusi Eksponensial. Untuk itu digunakan cara metoda visual dengan

membandingkan distribusi observasi dengan distribusi yang pada umumnya seperti

pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3 Metode visual waktu kedatangan

4.3.3.2 Pengujian distribusi waktu pelayanan

Dengan melihat grafik data, kurva waktu pelayanan cendrung mengikuti

distribusi norma! atau tidak.

Langkah - langkah dalam melakukan Uji Chi Kuadrat adalah sebagai berikut:

I. Menentukan pengujian distribusi (Hipotesa) terhadap distribusi tertentu

(dalam ha! ini adalah distribusi ekponensial):



Ho : Distribusi waktu selang kedatangan mengikuti pola distribusi

normal.

H. : Distribusi waktu selang kedatangan tidak mengikuti pola distribusi

nonnal.

2. Taraf signifikan a

Nilai taraf signifikan yang digunakan adalah 5%

3. Nilai kntis

XVbeii=> Xa =o.05.v= i4- i => 22,36 (tabel uji chi kuadrat)

4. Nilai Uji Statistik

Nilai teoritis berdasarkan distribusi eksponensial :

Mean = u.

Zi = (ti - u.)/ct

Pi =P(t| <x < t:) = P (zi <z<z2)

ei = Xn . Pi

Nilai Uji Chi Kuadrat

Dengan diketahui e; sebagaimana hitungan diatas dan o; sebagai frekuensi

yang diamati, maka sebuah ukuran deviasi antara frekuensi empiris dan frekuensi

yang diamati akan dihitung sebagai chi kuadrat ( X" ) dengan rumus sebagai berikut.

^ iot - en

^ =IA



Contoh perhitungan

Pada interval kelas I

u-2,210

In = 5098; a = 0.9675

0,150-2,2!

0.9675

0,757-2,21

0 9675

2,13 (tabel distnbusi normal -- 0,4838

1,50 (label distnbusi normal O^jjz)

Pi =(0.4838 -0.4332) = 0.05

ei 5098 x 0,05 256,0216

Dibawah ini adalah tabel nasi! perhitungan Uji Chi Kuadrat:

Tabel 4.5 Tabel uji chi kuadrat waktu selang peiayanan (jam) tahun 2001
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No Interva1 kelas Frekuensi
;

oi Pi el X2

1 0,150 - 0,757 | 476 0,0500 254,90 191,7819145

2 0,758 - 1,365 55| 0,1250 637,251 531,9969596

3 1,366 - 1,973 1701 0,2130 1085,874 348,4566311

4 1,974 - 2,581 | 1444 0,0532 271,2136 5071,38263

5 2,582 - 3,189 497 0,1957 997,6786 251,2623409

6 3,190 - 3,797 845 0,1057 538,8586 173,9279225

7 3,798 - 4,405 7 0,0389 | 198,3122 184,5592852

8 4,406 - 5,013 25J 0,0003 i 1,5294 360,1863897

9 5,014 - 5,621 5 0,0117 59,6466 50,06573537

10 5,622 - 6,229 22 u.uuuz 1,0196 431,7155592

11 6,230 - 8,661 21 0,0000 0 0

Jumiah 5098 0,7937 4046,2826 7595,33536a

Untuk mengetahui pola data waktu selang kedatangan mengikuti distribusi

normal yaitu dengan jalan membandingkan antara nilai uji chi kuadrat (T hihmg)



dengan nilai kritis ( x^bei ). Apabila yr hlUmg > yC tabet ( 7595,335 > 22,36 ), maka Ho

ditoiak dan HI diterima, berarti waktu selang kedatangan tersebut tidak mengikuti

pola distribusi Normal. Untuk itu digunakan cara metoda visual dengan

membandingkan distnbusi observasi dengan distnbusi yang pada umumnya seperti

pada gambar dibawah ini.
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Gambar 4.4 Metode visual waktu pelayanan

4.4 Simuiasi Antrian

Simulasi antrian Monte Carlo menggunakan bilangan random yang diperoleh

dan transformasi distribusi probabiiitas waktu selang kedatangan dan distribusi waktu

pelayanan yang telah terscdia untuk menghasiikan simulasi waktu selang kedatangan

dan waktu pelayanan.
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Untuk mentransformasikan suatu bilangan random yang seragam menuju

suatu distnbusi yang diinginkan maka digunakan suatu metode simulasi antrian yang

tersedia dalam software Q.S. 3.0 yaitu QSIM (Queuing System Simulation).

4.4.1 Simulasi Monte Carlo dengan menggunakan QSIM (Queuing System

Simulation)

Input yang diperlukan daiam simulasi QSIM :

a) Parameter rata-rata waktu selang kedatangan (Inter Arrival Time), hasil

perhitungan diatas sebesar 0.371 jam

b) Parameter rata-rata waktu selang pelayanan (Service Time), hasil

perhitungan diatas sebesar 2.210 jam

c) Standar deviasi waktu pelayanan, hasil perhitungan diatas sebesar 0.9675

d) Satuan yang digunakan daiam simulasi QSIM adalah jam

c) Lama waktu yang akan disimulasikan adalah sebesar 2772 jam yaitu

berdasarkan jam kerja perusanaan reguler, pukul 08.00 - 16.00 WIB / hari

ditambah waktu lembur rata-rata * 3 jam / hari, selarna 10 bulan pada tahun

2001

f) Jumiah truck mixer yang disimulasikan antara 5 unit sampai dengan 12

unit.

4.4.2 Hasil pengolahan simuiasi QSIM

Hasil pengolahan data dismi hanyaiah output nya saja dan untuk langkah-

langkah yang lebih lengkap dalam rnensimulasi bila dilihat daiam lampiran 3.

Contoh simulasi dengan jumiah truck mixer = 5 unit



Dari proses simulasi yang dilakukan selama 2772 jam menghasilkan

kedatangan pesanan beton sebanyak 7442 rit. Setelah proses simulasi berakhir sudah

terlavani sebanyak 6031 rit, akan tetapi sebanyak 1405 rit keluar dari antrian (tidak

terlavani) dikarenakan jumiah truck mixer yang bekerja hanya sebanyak 5 unit dan

masih ada 6 rit yang berada dalam sistem antnan.

Waktu yang diterima customer selama proses simulasi berlangsung adalah sebagai

berikut;

1. rata-rata waktu pelayanan sebesar 2,228 jam / rit

2. rata-rata waktu tunggu sebesar 1,239 jam / rit.

Maka rata-rata total waktu yang dihabiskan cosiumer untuk 1 ntnya adalah

rata-rata waktu pelayanan + rata-rata waktu tunggu = 3,467 jam/rit dan waktu

maksimal yang dapat dihabiskan customer sebesar 7,889 jam/rit.

Untuk utilitas (faktor guna) 5 truk selama simulasi rata-rata sebesar 96,95 %

sehingga waktu menganggur (idle) sebesar (100% - 96,95%) = 3,05 %.

Tabel 4.6 Rekapitulasi hasii simulasi

Jumiah unit truck

mixer

5.

3 6 7 8 9 1U
* 4

1 1 1 X

Total kedatangan (rit) 7442 7504 7518 7467 7455 7327 7310 7309

Iitmloli t*i+ i;cnf( ciirloK
^'U-M-ItliE lit Vttll^ JUUU11

i criayani >,jii)
6031 6920 7342 7439 7446 7321 / 3\sJr 7303

Rata-rata waktu

Peiayanan (jam/rit)

Standar deviasi

Pelavanan (jam/rit)

2,228

0,960

2,206

0,978

2,217

0,978

2,234

0,970

z.z 16

0,975

2,219

0,968

2,217

0.969

2,218

0.968

Waktu pelayanan
Maksimal (jam/rit)
Rata-rata waktu

Tunggu (Iam/rit)

5,917

1,239

S 777

0,844

6,447

0,486

S A A m £ A AH
U.tl /

0,106 0,063

J.O.tj

0,013

5,835

0,005
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Tabel 4.6 Lan jutan

Jumiah unit truck

mixer
5 6 7 8 9 10 11 1 M

Standar deviasi Wq 0.794 0.77! 0.649 h0436 0.289 0.147 0.084 0.049

yv dum luliggu

Maksimal (|am/rit)
3,697 3.647 3.142 3,061 z., ^ ~> ~> 1,577 1.453 1,266

Rata-rata panjang
Antrian (truk)

2,699 2,109 1,291 0,590 0,285 0,096 0,034 0,014

Panjang antrian
Maksimal (truk)

Prosentase waktu idle

(%)

5

J,K)J

6 7 g 9

33,85

7

,i i ,i /\

-+ i ,-+U

7

A .' ,'\ 1

-+o,v 1 3 i JZ

Faktor puna/uti! itas

(%)
96,95 91,77 83,88 74,95 66,15 ^8 Aij, — 53,09 48,69


