
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Antrian

Suatu antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah (saluan) yang memerlukan

layanan dari satu atau lebih pelayan/fasilitas layanan (Siagian, 1987). Sebuah

sistem pelayanan mencakup fasilitas pelayanan yang terdiri dari satu atau lebih

pelayanan, yang akan memberikan jenis-jenis pelayanan khusus kepada pelanggan

yang datang pada fasilitas itu. Oleh karena kapasitas dari fasilitas pelayanan itu

terbatas, maka akan ada beberapa pelanggan yang harus mcnunggu scbelum

dilayani.

Istilah antrian digunakan untuk menggambarkan sejumlah kelas gejala

(fenomena) yang memuat kedatangan, penantian, layanan dan keberangkatan.

Suatu proses antrian adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan

seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam

suatu baris (antrian) jika semua pelayannya sibuk, dan akhirnya mcninggalkan

fasilitas tersebut. Sebuah sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan,

pelayan dan suatu aluran yang mengatur proses-proses yang terjadi di dalam

sistem tersebut.

Antrian terjadi karena kecepatan kedatangan pclanggan lebih besar dari

keccpatan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan, sehingga fasilitas

pelayanan tersebut tidak mampu menangani arus kedatangan pelanggan. Masalah

antrian secara umum berkaitan crat dengan kemampuan mengatasi suatu keadaan



antrian yang terjadi pada suatu sistem akibat adanya satu atau lebih pelanggan

yang datang untuk dilayani. Karena hal ini, umumnya tcrjadi kerandoman baik

pada pola kedatangan maupun pola pelayanan. Namun kini telah dikembangkan

suatu teori matematik yang disebut Teori Antrian. yang dapat digunakan untuk

menganalisa situasi antrian.

2.2. Struktur Sistem Antrian

Proses dasar setiap model antrian diasumsikan pemakai jasa yang membutuhkan

pelayanan muncul dari suatu sumbcr input scpanjang waktu. Pemakai jasa ini

memasuki sistem antrian dan bergabung dengan antrian. Pada waktu-waktu

tertentu anggota antrian dipilih untuk dilayani menurut aturan yang dinamakan

dengan disiplin pelayanan. Pelayanan yang dibutuhkan kemudian dilaksanakan

oleh mekanisme pelayanan, selelah itu pemakai jasa meninggalkan sistem antrian

(Hillier-Fieberman, 1990).

Struktur sistem antrian dapat digambarkan bahwa himpunan para

pelanggan yang tiba disuatu sarana pelayanan serta suatu aturan yang mengatur

kedatangan para pclanggan dan pemrosesan masalahnya.

Proses yang terjadi dalam suatu antrian dapat digambarkan sebagai berikut

(Hillier-Fieberman, 1990):

Masuk

Pemakai jasa -— 1 *- Antrian Mekanisme

Pelayanan

Sistem Antrian

Ketuar

- --+A Pemakai

Gambar 2.1. Skema Sistem Antrian (Ilillier-Lieberman, 1990)



Beberapa sistem antrian mempunyai kapasitas antrian yang terbatas, yaitu

ketika ada pelanggan datang dan mendapati area antrian sudah penuh maka

pelanggan tidak bisa masuk lagi ke dalam sistem antrian tersebut. Tetapi pada

umumnya kapasitas sistem antrian adalah tidak terbatas.

2.3. Komponen sistem antrian

Komponcn-komponen sistem antrian (Yamit,1993) adalah sebagai berikut:

1. Sumber input {inputpopulation)

Suatu populasi dinyatakan besar bila populasi tersebut lebih besar dibanding

dengan kapasitas sistem pelayanan. Bcrapa banyak pelanggan potensial yang

dapat memasuki sistem antrian dibagi menjadi dua, yaitu input populasi

terbatas {finite input population) dan input populasi tak terbatas (infinite input

population), anggapan ini umum karena perumusan sumber masukan yang tak

terbatas lebih sederhana daripada sumber terbatas.

2. Distribusi kedatangan

Mcnggambarkan bagaimana individu-individu dari populasi memasuki sistem.

Para pelanggan datang dalam waktu yang konstan {constaint arrival

distribution), atau datang secara acara {arrival patem random)

3. Disiplin pelayanan

Disiplin pelayanan berkaitan dengan cara mcmilih anggota yang akan dilayani.

Dalam hal ini, disiplin dapat berupa peraturan pelayanan yaitu cara memilih

pelanggan dari antrian untuk memulai pelayanan. Peraturan yang paling umum

adalah FCFS {first come first served) yaitu yang datang lebih awal dilayai



terlebih dahulu. FCFS {last come fisrl served) yaitu yang terakhir datang

pertama dilayani. SIRO {service in random order) yaitu pelayanan dipilih

secara random atau yang pertama maupun terakhir datang mempunyai peluang

yang sama untuk dilayani. Peraturan pelayanan menentukan pemilihan

pelanggan dari satu jalur antrian antara para pelanggan yang tiba disebuah

sarana pelayanan dapat ditempatkan dalam antrian prioritas {priority queue)

sedemikian rupa sehingga prioritas yang lebih tinggi akan menerima preferensi

untuk mulai dilayani terlebih dahulu.

4. Fasilitas dan mekanisme pelayanan

Mekanisme pelayanan terdiri atas satu atau lebih fasilitas pelayanan yang

masing-masing terdiri atas satu atau lebih saluran pelayanan paralel. Jika ada

lebih dari satu fasilitas pelayanan, maka unit-unit yang memerlukan pelayanan

akan dilayani oleh serangkaian fasilitas pelayanan ini (saluran pelayanan seri).

Pada fasilitas pelayanan semacam ini unit yang memrlukan pelayanan

memasuki salah satu saluran pelayanan paralel dan dilayani oleh pelayan yang

bcrsangkutan. Suatu model antrian harus menetapkan urut-urutan faslitas

semacam itu sekaligus dengan jumlah pelayanan pada masing-masing saluran

paralelnya. Model-model dasar itu mengasumsikan satu fasilitas pelayanan

dengan satu atau beberapa pelayanan (terbatas).

5. Distribusi waktu pelayanan {service time distribution)

Distribusi waktu pelayanan dapat ditetapkan berdasarkan salah satu dari dua

cara berikut, yaitu :

a. Berapa banyak pelanggan dapat dilayani per satuan waktu
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b. Bcrapa lama setiap pelanggan dapat dilayani

6. Kapasitas sistem

Kapasitas sistem pelayanan adalah maksimum jumlah pelanggan yang

diperkenankan masuk dalam sistem. Kapasitas sistem mungkin terbatas dan

mungkin tidak terbatas.

7. Keluar {exit)

Suatu entiti atau individu yang selesai dilayani, maka akan keluar atau

meninggalkan sistem. Ada dua kemungkinan setelah entiti atau individu keluar

dari sistem, yaitu :

a. Kelompok tersebut akan kembali lagi menjadi populasi dan akan minta

fasilitas pelayanan kembali

b. Kelompok tersebut mungkin bergabung dengan populasi Iain yang

mempunyai probabilitas yang lebih kecil untuk keperluan pelayanan

kembali

2.4. Bentuk Sistem Antrian

Bentuk sistem antrian secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis

seperti berikut ini (Tjutju - Ahmad, 1992):

/. Single Channel-Single Phase

Single channel berarti hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan

atau hanya ada satu fasilitas. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu

stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal opcrasi yang dilaksanakan.
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Gambar 2.2. Model Single Channel - Single Phase (Tjutj u - Ahmad, 1992)

Sebagai contoh model ini adalah seorang tukang cukur, pembelian tiket kereta

api antar kota kccil yang dilayani oleh satu loket, seorang pelayan toko, dan

sebagainya.

2. Multi Channel-Single Phase

Multi channel - single phase bisa terjadi bila dua atau lebih fasilitas pelayanan

dialiri antrian tunggal, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.3

Sebagai contoh model ini adalah, pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari

satu loket, pelayanan potong rambut oleh beberapa tukang potong. dan

sebagainya.

Sumber Input Antrian

Fasilitas

Pelayanan

Fasilitas

Pelayanan

SISTEM ANTRIAN

Output

Gambar 2.3 Model Multi Channel- Single Phase (Tjutj u -Ahmad, 1992)
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3. Single Channel-Multi Phase

Istilah multi phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang

dilaksanakan secara berurutan (dalam phase) dimana alirannya euma satu.

Sebagai contoh model ini adalah, pencucian mobil, tukang cat mobil, dan

sebagainya.

input Antrian
Fasilitas

Pelayanan Antrian —

SISTEM ANTRIAN

Fasilitas

Pelayanan Output I

Gambar 2.4. Model Single Channel - Multi Phase (Tjutju - Ahmad, 1992)

4. Multi Channel-Multi Phase

Model ini mempunyai dua atau lebih fasilitas pelayanan dan beberapa fase

(tahap), sehingga lebih dari satu konsumen yang dapat dilayani pada suatu

waktu. Pada umumnya model ini terlalu kompleks untuk dianalisis dengan

teori antrian dan untuk memecahkannya lebih scring digunakan model

simulasi.
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Gambar 2.5 Model Multi Channel - Multi Phase (Tjutju - Ahmad, 1992)

Scbagai contoh. hercgistrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kcpada

pasicn di rumah sakit dari pcndaftaran, diagnosa. penyembuhan sampai

pembayaran.

2.5. Asumsi-asumsi Teori Antrian

Teori antrian dikembangkan dengan memuat sejumlah asumsi tentang beberapa

komponen proses antrian. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut (Tjutju -

Ahmad, 1992):

1. Distribusi kedatangan (Distribusi Poisson)

Model antrian adalah model probabilistik (stokastik), karena unsur-unsur

tertentu proses antrian yang dimasukkan ke dalam model adalah variabel

random.

Variabel random ini sering digambarkan dengan distribusi probabilitas,

baik kedatangan maupun waktu pelayanan dalam suatu proses antrian pada

umumnya dinyatakan sebagai variabel random. Asumsi yang biasa digunakan

dalam kaitannya dengan distribusi kedatangan adalah distribusi Poisson.

Rumus umum distribusi probabilitas Poisson adalah:
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P{x) = e-~-- (2.1)
x!

keterangan:

x —banyak kedatangan

P(x) ^ Probabilitas kedatangan

X —Rata-rata tingkat kedatangan

e ~ dasar logaritma natural, yaitu 2,718

x! = x faktorial [x(x - 1) (x-2) (x- n)]

Distribusi Poisson adalah distribusi diskrit dengan rata-rata sama dengan

varian. Suatu eiri menarik dari proses Poisson adalah bahwa jika banyaknya

kedatangan per satuan waktu mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata

tingkat kedatangan A,, maka waktu antar kedatangan akan mengikuti distribusi

eksponensial dengan rata-rata 1A,.

2. Distribusi waktu pelayanan (Distribusi Eksponensial)

Waktu pelayanan dalam proses antrian dapat juga sesuai dengan salah satu

bentuk distribusi probabilitas. Asumsi yang biasa digunakan bagi distribusi

pelayanan adalah distribusi eksponensial negatif. Sehingga jika waktu

pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif. maka tingkat pelayanan

mengiktui distribusi Poisson,

Rumus umum probabilitas eksponensial :

f(0 = pe "' (2.2)
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Keterangan:

t —waktu pelayanan

f(t) = probabilitas yang berhubungan dengan t

u. - rata-rata tingkat pelayanan

1/u, = rata-rata waktu pelayanan

c = dasar logaritma natural, yaitu 2,718

3. Pengujian distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan

Bentuk distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan konsumen

dapat diketahui berdasarkan data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan

dari hasil pengamatan, dengan melihat hasil output pada tes Kolmogorov-

Smirnov.

Rumus umum Kolmogorov-Smirnov :

D =maksimum \ FJX) - SN{X) \ (2.3)

Keterangan:

F0 (X) = distribusi frekuensi kumulatif

Sn (X) ~ distribusi sampel (empirik)

2.6. Model Antrian

Dengan melihat bentuk kedatangan dan atau pola pelayanan, ada dua bentuk

utama dari model suatu antrian, yaitu (Tjutju - Ahmad, 1992):

1. Model antrian deterministik

Dalam model antrian detenninistik, interval waktu kedatangan konsumen

maupun waktu pelayanannya terjadi dalam waktu yang tepat. Dengan
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demikian model ini relatif lebih mudah dipahami, karena tidak mclibatkan

perhitungan-perhitungan matematis yang rumit. Contohnya adalah seorang

operator telepon yang harus melayani penyambungan tclcpon dalam interval

waktu yang tepat, misalkan setiap 5 menit dengan waktu pelayanan untuk

setiap konsumen adalah 3 menit.

Jika waktu antar kedatangan dua konsumen yang berurulan adalah a. dan

waktu pelayanannya adalah s, maka dapat disimpulkan :

1. Jika s < a, pelayan belum dimanfaatkan sepenuhnya (akan terdapat waktu

menganggur).

2. Jika s = a, pelayan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan tidak terjadi

antrian.

3. Jika s > a, pelayan tidak akan sempat melayani keseluruhan konsumen

selama waktu kerjanya dan antrian akan scmakin panjang.

2. Model stokastik

Pada umumnya pola kedatangan dan pola pelayanan yang terjadi akan

bcrvariasi secara random. Berbeda dengan model deterministik, dalam model

stokastik ini terjadi fluktuasi antrian sebagai akibat adanya variabilitas waktu

pelayanan atau waktu antar kedatangan. Jadi pada model ini dapat terjadi pada

suatu saal mungkin waktu antar kedatangan lebih kecil dari waktu pelayanan

sehingga terbentuk antrian. Sebaliknya pada waktu yang Iain, mungkin waktu

antar kedatangan akan lebih besar dari waktu pelayanan.
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2.7. Model dalam Sistem Antrian

Mcnurut Siagian, 1987, tidak mungkin membicarakan seluruh model antrian yang

dapat dikembangkan melalui kombinasi populasi masukan seperti sumbcr-sumber

langganan, mekanisme pelayanan, dan karaktcristik dari disiplin antrian. Oleh

karena itu, hanya membicarakan beberapa model yang diklasifikasikan

berdasarkan format berikut ini (Siagian, 1997):

(a/ b / e) : (d / e / 0

Keterangan :

a —distribusi kedatangan atau waktu antar kedatangan.

b ~= distribusi waktu pelayanan.

c = jumlah fasilitas pelayanan yang disusun secara paralel.

d —disiplin pelayanan

e = jumlah maksimum konsumen yang diperbolehkan bcrada dalam sistem

f = kapasitas populasi dari sumber input

Dalam simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan dalam

menggantikan notasi-notasi diatas adalah sebagai berikut:

Untuk notasi a dan b, simbolnya antara lain :

M = menyatakan bahwa kedatangan/kebcrangkatan mengikuti ditribusi

Poisson, atau waktu antar kedatangan/waktu pelayanan mengikuti ditribusi

eksponensial.

D ~ menyatakan bahwa waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan

adalah konstan.



Hk ~ menyatakan bahwa waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan

mengikuti distribusi erlang atau gamma dengan parameter k.

GI - menyatakan bahwa kedatangan (waktu antar kedatangan) berdistribusi

sembarang {General Independent).

G — menyatakan bahwa keberangkatan (waktu pelayanan) berdistribusi

sembarang (general).

Untuk notasi c diganti dengan simbol :

1 = jumlah fasilitas pelayanan adalah sebanyak satu buah.

e = jumlah fasilitas pelayanan adalah lebih dari satu.

Notasi d diganti dengan simbol :

FCFS {First Come First Served), dengan arti bahwa proiritas pelayanan

berdasarkan pada urutan kedatangan konsumen yang pertama datang.

LCFS {Last Come First Served), yang bcrarti bahwa prioritas pelayanan

berdasarkan pada urutan kedatangan konsumen yang terakhir.

SIRO {Service In Random Order), yang bcrarti bahwa prioritas pelayanan

berdasarkan pada kondisi sistem pada saat pelayanan.

Untuk notasi e dan f diganti dengan simbol:

oo = untuk populasi atau panjang antrian tidak terbatas.

N = untuk populasi atau panjang antrian terbatas.
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2.8. Parameter untuk Model Antrian

Beberapa notasi yang sering digunakan untuk menyatakan ukuran-ukuran dalam

sistem antrian adalah sebagai berikut:

X ^ tingkat kedatangan rata-rata, yaitu jumlah kedatangan konsumen

rata-rata persatu waktu.

1fk = waktu antar kedatangan rata-rata.

p =• tingkat pelayanan rata-rata, yaitu jumlah konsumen yang dilayani

rata-rata per satuan waktu untuk setiap fasilitas pelayanan paralel.

1/u. = waktu pelayanan rata-rata.

P = X/u. = rasio tingkat kedatangan tcrhadap tingkat pelayanan per fasilitas.

c = jumlah saluran pelayanan.

Ls = banyaknya pelanggan (konsumen) di dalam sistem.

Lq = banyaknya pelanggan (konsumen) di dalam antrian.

Ws = lamanya waktu menunggu di dalam sistem.

Wq = lamanya waktu menunggu di dalam antrian.

2.9. Rumus Umum Model Antrian

Bentuk umum suatu model antrian menurut notasi yang diberikan oleh Hamdy A.

Tana (1992) adalah sebagai berikut:

ANTRIAN POISSON KHUSUS:

1. (M/M/l):(FCFS/oo/oc)

Model antrian ini dengan distribusi kedatangan Poisson atau distribusi waktu

antar kedatangan eksponensiai, distribusi waktu pelayanan eksponensial,
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jumlah saluran pelayanan satu buah, disiplin pelayanan adalah "datang

pertama dilayani pertama1'. kapasitas sistem dan sumber input tidak terbatas.

Pn-(l-p)pndimanan = 0, 1,2. ...

I-s= 1P (2.4)
\ - p

Lq-Ls-p- -^— (2.5)
\-p

Ws- —= (2.6)
L fi(\-p)

Wq^ =^^- (2.7)
L Ml" P)

2. (M/M/l):(FCFS/N/oo)

Distribusi kedatangan Poisson atau distribusi waktu antar kedatangan

eksponensial, distribusi waktu pelayanan eksponensial, jumlah saluran

pelayanan satu buah, disiplin pelayanan adalah "datang pertama dilayani

pertama,\ kapasitas sistem terbatas (N). dan kapasitas sumber input tidak

terbatas.

P-
l-/rVtl

p\P7^1, (2.8)

n = 0, 1,2, ...,N

Pn^'=' ,2-9)

u^'ftyUi (2.io)FTF p
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Ls-N/2,p- 1 (2.11)

u^-ifiz™) (2,2)
u

WL, ~ Ltf (2.13)

Ws-Wq +!/ta= . A'S , (2.14)
L(l-/^)

Uffl= i(l -PN)= ^(Ls-Lq) (2.15)

3. (M/M/c):(FCFS/oo/oo)

Distribusi kedatangan Poisson atau distribusi waktu antar kedatangan

eksponensial, distribusi waktu pelayanan eksponensial, jumlah saluran

pelayanan sebanyak c buah, disiplin pelayanan "datang pertama, dilayani

pertama", kapasitas sistem dan sumber input tidak terbatas.

Po
* ' P* P
I"

Lh-0 n\ c\[\-p/c)_ .(2.16)

Po,0<n<c (2.17)Pn-
P"
n\

P

Pn =
pc

c"~U •\
Po, n > c

P

(c-\}(c-pf
Po

U "^ Lq + P

W^Lq/Ls

Ws = W„ + l/u

.(2.18)

-(2.19)

.(2.20)

•(2.21)

.(2.22)
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4. (M/M/c) :(GD/N/oc)

Model antrian dengan distribusi kedatangan Poisson atau distribusi waktu

antar kedatangan eksponensial, distribusi waktu pelayanan eksponensial,

jumlah saluran pelayanan c buah, disiplin pelayanan adalah sembarang,

kapasitas sistem terbatas, dan kapasitas sumber input tidak terbatas.

pc + \
L , -^7 vPo\\-{pic)N-<-(N-c){plc)N 'fl - plc\plc *1...(2.23)

\c-\y\c-p)

1 2c!
•(2.24)

Ls = Lq +
leff

.(2.25)

Lcff=L(l-PN) (2.26)

Wq =Lq/Lcrf (2.27)

WS-LS/LC|T (2.28)

Po-

-<tifP^+F(\-(p/c)Y-ei
Ti n\ c\{\-plc)H=0

iP .(2.29)

Po I
n\ c\

c + 1) .pic .(2.30)

Pn =

P'

n\

Po,()<n<c (2.31)

Pn =
P'

P<Kc<n< N (2.32)
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ANTRIAN NON POISSON:

1. (M/G/l):(GD/x/x)

Model antrian dengan distribusi waktu antar kedatangan eksponensial,

distribusi waktu pelayanannya tidak eksponensial, jumlah saluran pelayanan

satu buah, disiplin pelayanan sembarang, kapasitas sistem dan sumber input

tidak terbatas.

/,=^,}+iMi±^ (2.33)

Wq=^ (2.34)
A

Llf=L-M{t} (2.35)

^,=y (2.36)

2.10. Antrian dengan Model Saluran Berganda

2.10.1. Input Poison dan Waktu Pelayanan Fksponensial

Model ini mengasumsikan bahwa kedatangan terjadi menurut input Poisson

dengan parameter X, dan bahwa waktu pelayanan untuk masing-masing unit

mempunyai distribusi Eksponensial dengan rata-rata 1/p. Jadi, distribusi waktu

pelayanan sama, tanpa memperhatikan pelayanan mana dari sejumlah S

pelayanan yang melakukan pelayanan untuk unit.

Tingkat pelayanan rata-rata untuk seluruh sistem antrian rata-rata di mana unit

yang sudah dilayani mcninggalkan sistem, dan bcrgantung pada state En.

Tingkat pelayanan rata-rata per pelayanan yang sibuk adalah u,, karena itu
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tingkat pelayanan keseluruh adalah pn-np jika n<S. Jika n>S, berarti semua

pelayan sibuk sehingga pn^Sp. Jadi, persamaan model ini adalah:

Xn=X, untuk n= 0,1,2,....

— np, Jika 0 < n < S

un

p, Jika n>S

Jika X< Sja, maka:

Po- 1
vs'

s-\

I

dan

Pn

A,

H-.a n\ sn - V
/ jU

n\

1

Po, Jika0<n<S

A,
V

S*S"~S
Po, Jika n>S

dengan p - Ai S/i, maka:

s\(\-pf
Lq =

Wq =
Lq_
A

.(z.j7)

.(2.38)

.(2.39)

.(2.40)

•(2.41)
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W = Wq +
p

.(2.42)

L = X i¥q +
P

= Lq +
P

.(2.43)

Untuk mendapatkan distribusi kcmungkinan dari waktu menunggu,

saasumsikan bahwa disiplin pelayamnannya FIFO. Notaasi standar P (>t)

digunakan untuk meneyatakan probabilitas bahwa suatu kedatangan random

harus mcnunggu dalam antrian (sebelum dilayani) adalah lebih besar dari t.

Jclas bahwa penungguan dalam antrian ini terjadi jika ada S atau lebih unit

dalam sistem.

P{>0) =YiPn = P(

Po\ \
P

sio-p)

As
M

S\
-2>'

j o

•(2.44)

/>(>r) = e-s'J,(|-'" P(>0) (2.45)

Jika variabel random W adalah waktu menunggu termasuk pelayanan dari

suatu kedatangan random, maka (untuk t>0)

P(W >/) = £?""
Pol \

1 +
P

S\(\ - ^
\-e

-ul S-i-A/

.(2.46)
h>! o — 1 — "

p
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Jika Wq adalah variabel waktu menunggu dalam antrian (tidak termasuk

waktu pelayanan) dari suatu kedatangan random, maka untuk t>0 didapat :

P{Wq >t) = [\ - P{Wq = Q)y Sf*{i r) (2.47)

Dimana :

s-\

P{Wq = Q) = YiFri
,j=0

JikaS-l-'j/ =0, maka
/ P

-PM.V-1-V

(s-\-y
/ p

diganti dengan ptl

2.10.2. Input Poison dan Waktu Pelayanan Eksponensial dengan Antrian

Terbatas

Model ini ekuivaien dengan model 1, kecuali bahwa panjang garis tidak boleh

melebihi sejumlah tcrtcntu M. Jadi, persamaan model ini adalah :

- X, Jika 0 < n < M

An = .(2.48)

0. Jika n > M

np, Jika 0 < n < s

un= .(2.49)

p. Jika n > S

Jadi,



Pn^

dimana,

Po =

/I,

I

n\

A/"
/ P

jika n< min (S,M)

Po, jika S <n < M
1H-.V J

SIS

jika n> M

^ +K/P
n\ i ' - i> — V j-n=S+\

:/ r^

Sp\LWJ

Jika M<S. biasanya Lq =0dan L= ^nPn
ii-O

Jika M > S, maka

Po{XYp
Lq =.-—V-- [l - p" s- (M - S)PM-S(\ - p)\

1 Sl{\-p)2i J

dan

Ms-\

L= ^nPn+ Lq +S^-YtPn)
n-ti

Lq
A

W
L

~A

H=0
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.(2.50)

.(2.51)

.(2.52)

.(2.53)

.(2.54)

.(2.55)
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Model ini juga dapat digcncralisasi untuk memungkinkan tingkat kedatangan

rata-rata "melakukan reaksi" terhadap panjang garis antrian dengan cara yang

sama dengan pada model single server. Untuk itu tetapkan :

// n,, jika n < S

pn = .(2.56)

(n/S)aS//|. jikan > S

X\, jika n < S - 1

An = .(2.57)

(Sin +\)"X\jikan > S- 1

Dengan parameter-parameter ini mcnghasilkan Pn, Lq, dan L yang sama

dengan diatas jika c = a+b.

2.11. Faktor Kclonggaran

Di dalam praktek banyak terjadi penentuan waktu baku dilakukan hanya dengan

menjalankan beberapa kali pengukuran dan menghitung rata-ratanya. Selain data

yang scragam, jumlah pengukuran yang cukup dan penyesuaian, perlu

ditambahkan juga sebuah kelonggaran atas waktu normal yang telah didapatkan.

Waktu normal menunjukkan bahwa pekerjaan diselesaikan dalam kondisi yang

wajar dan dengan kecepatan normal. Walaupun pekerjaan dikerjakan dengan

kecepatan normal, tidak mungkin seorang operator bekerja secara terus menerus

tanpa adanya kelonggaran.
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Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu utnuk kebutuhan pribadi

{personal allowance), menghilangkan rasa lelah {fatigue), dan hambatan-

hambatan yang tidak dapat terhindarkan {unavoidable allowance). Yang termasuk

dalam kebutuhan pribadi disini antara lain minum untuk menghilangkan rasa haus,

ke kamar kecil, bercakap-cakap dengan teman sekerja untuk menghilangkan

ketegangan atau kcjenuhan dalam bekerja. Besarnya kelonggaran yang diberikan

untuk kebutuhan pribadi berbeda-beda antara pekerjaan yang satu dengan

pekerjaan yang lain dan juga berbeda antara pekerja pria dan wanita. Hal ini

discbabkan karena setiap pekerjaan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri

dengan tuntutan yang berbeda-beda.

Kelonggaran untuk menghilangkan rasa lelah diberikan sebagai

konsckuensi pelaksanaan pekerjaan, antara lain tenaga yang dikeluarkan, gerakan

kerja, sikap kerja, keadaan lingkungan kerja. Rasa lelah tercermin dari

menurunnya hasil produksi baik jumlah maupun kualitas. Jika rasa lelah telah

datang dan pekerja harus bekerja untuk menghasilkan performance normalnya,

maka usaha yang dikeluarkan pekerja lebih besar dari normal dan ini akan

menambah rasa lelah. Bila hal ini berlangsung terus pada akhirnya akan terjadi

fatigue total yaitu jika anggota badan yang bersangkutan sudah tidak dapat

melakukan gerakan sama sekali walupun sangat dikehendaki. Besarnya

kelonggaran ini berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja tidak akan terlepas dari

berbagai hambatan. Kelonggaran untuk hal-hal yang tidak bisa terhindarkan

diberikan karena adanya faktor-faktor teknis diluar kekuasaan pekerja untuk
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mengendalikannya. Beberapa contoh yang termasuk kedalam hambatan tak

terhindarkan antara lain :

a. Menerima atau meminta petunjuk kepada pengawas

b. Melakukan penyesuaian-penyesuaian mesin

c. Memperbaiki kemacetan-kemacetan singkat

d. Terhentinya mesin karena aliran listrik terputus

e. Hambatan karena kcsalahan pemakaian alat

f. Mengambil alat-alat khusus atau bahan-bahan khusus dari gudang

Peralatan yang digunakan untuk aktivitas pengukuran dari jam henti

adalah Stop watch, lime study board, time study form dan calculator. Elemen-

elemen kerja yang telah tcrbagi dapat diukur dengan mengunakan metode-metode

yang umum dipakai yaitu dengan waktu konlinyu dan berulang-ulang.

2.12. Pengujian

2.12.1. Pengujian statistik sampel

Data kuantitatif yang digunakan dalam metode statistik dapat merupakan hasil

pengamatan dari sebagian atau seluruh unsur populasi. Data demikian dapat saja

menyatakan nilai-nilai dari suatu variabel. Variabel semacam itu dapat merupakan

variabel diskrit seperti misalnya jumlah pekerja, satuan barang dan sebagainya

atau variabel yang kontinyu seperti misalnya berat badan, tebal plat baja dan

sebagainya. Umumnya, data variabel yang diskrit diperoleh dengan jalan

menghitung sedangkan data variabel kontinyu diperoleh dengan jalan mengukur.
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Prosedur umum yang digunakan untuk menggambarkan ciri scrangkaian

data kuantitatif sebenarnya merupakan prosedur penyederhanaan data itu sendiri.

Prosedur demikian selain meliputi penyusunan data kuantitatif menjadi distribusi

frekuensi serta penyajian ke dalam grafik yang sesuai, juga termasuk beberapa

komputasi atau pengukuran yang bersifat tentang ciri-ciri dari data tersebut. Hasil

komputasi sedemikian itu dinamakan statistik jika diperoleh data sampel dan

dinamakan parameter jika diperoleh dari data populasi. Pengukuran deskriftif dari

data sampel yang sangat berguna bagi kepcrluan penarikan kesimpulan ialah

pengukuran tentang tendensi scntral dan pengukuran tentang dispersi. Pengukuran

tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel umumnya dibutuhkan karena

pengukuran secara demikian memberi gambaran tentang pemusatan nilai-nilai

observasi sampel. pengukuran lain yang penting adalah pengukuran tentang

dispersi atau variasi data sampel itu sendiri.

2.12.2. Pengujian tentang tendensi scntral

Tendensi scntral adalah gejala pemusatan nilai observasi disekitar nilai tertcntu.

Adanya tendensi scntral bcrarti suatu nilai scntral tertcntu dapat digunakan untuk

menggambarkan nilai-nilai keseluruhan dari data sampel tersebut.

Bila data sampel terdiri dari sejumlah nilai observai yang tidak terlalu besar maka

rata-rata hitung (X ) dapat dirumuskan sebagai berikut:

J\ — \s\ | r y\ -> 1 ... i j\ n)i tl \sLs.jw)

1 "

n ,_,
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2.12.3. Pengujian tentang dispersi

Rcpresentasi rata-rata sebuah distribusi sangat tcrgantung pada cara nilai-nilai

observasinya bervariasi sekitar nilai rata-rata. Bila terdapat nilai keseragaman nilai

observasi maka dispersi nilai-nilai tersebut akan sama dengan nol dan rata-rata

akan sama dengan Xi. Pengukuran tentang vriasi atau dispersi serangkaian nilai

observasi sampel dinamakan pengukuran variasi atau dispersi. Pengukuran

dispersi yang paling umum adalah varian {S~) dan deviasi standar (.S), yang

dirumuskan sebagai berikut:

S£ =
«-l„_i
1 ILiM-x} (2-59>

S=in-^_ i „-\

2.13. Pendugaaan

2.13.1. Pendugaaan mean dari populasi

Jika mengumpuikan data kuantitatif dengan jalan melakukan percobaan atau

penelitian dengan menggunakan sampel, scbctulnya berharap agar dapat menarik

suatu kesimpulan tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diselidiki.

Berdasarkan hasil percobaan atau nilai-nilai sampel dapat disimpulkan tentang

populasi darimana sampel dipilih. Penarikan kesimpulan dapat berbentuk

pendugaan tentang satu atau beberapa parameter distribusi populasi atau

berhubungan dengan persoalan menerima atau menolak suatu hipotesis yang

memberikan spesifikasi tentang nilai dari satu atau beberapa parameter distribusi.

Rata-rata populasi px ax merupakan parameter populasi. Sebaliknya rata-rata
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sampel X dan varian S2 merupakan variabel random yang bervariasi dan memiliki

distribusi probabilita tertentu.

2.13.2. Pendugaan interval

Cara pendugaan yang memungkinkan untuk mengukur derajat kepercayaan

terhadap kepastian dugaan adalah dengan pendugaan interval (interval estimation)

t S t S
X < p < X +—•-!=— (2.60)

-Jn

Keterangan :

X = Rata-rata sampel

S = Deviasi standar sampel

tH la/2 = koefisicn

2.14. Distribusi Probabilitas

2.14.1. Distribusi Poisson

Distrbusi probabilitas Poisson adalah salah satu dari pola-pola kedatangan yang

paling sering (umum) bila kedatangan didistribusikan secara random. Hal ini

menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu bila sejumlah besar variabel

random mempengaruhi tingkat kedatangan. Bila pola kedatangan individu

mengikuti pola distribusi Poisson, maka waktu antar kedatangan atau interval time

adalah random dan mengikuti suatu distribusi eksponensial.



3.7.Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Studi pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan referensi dari buku-buku atau

literatur lain yang berkailan dengan topik penelitian, seperti teori antrian,

statistik dan sebagainya.

2. Penelitian pendahuluan

Melakukan observasi di Bengkel AHASS Ngabean Yogyakarta untuk

mengidenrifikasi permasalahan yang dihadapi. fujuan penelitian pendahuluan

ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang situasi dan

kondisi bengkel servis motor, terutama yang berkaitan dengan topik dan

masalah yang akan diteliti.

3. Mengidentifikasi masalah

Setiap studi selalu dimulai dengan suatu pernyataan yang jelas tentang tujuan

yang hendak dicapai, karena tidak dapat membuat solusi suatu masalah yang

belum jelas.

4. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang didapat dari langkah-langkah

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang ada di pcrusahaan adalah

bcrapakah jumlah fasilitas pelayanan yang memenuhi tingkat aspirasi

pelanggan dan standar perusahaan.



5. Pcnctapan tujuan

Menetapkan tujuan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh bengkel

servis motor sebagai hasil dari penelitian pendahuluan

6. Pemilihan Metode dan variabel

Sebelum mengumpulkan data, harus diketahui dulu variabel-variabcl yang

akan terlibat, dalam hal ini adalah :

a. Jumlah fasilitas pelayanan yang disediakan

b. Tingkat kedatangan pelanggan yang akan masuk dalam sistem antrian

c. Tingkat pelayanan server yang melayani pelanggan

Dari variabel-variabel yang terlibat diatas, merupakan variabel yang berubah

dalam satuan waktu tertentu dan variabel-variabel lainnya diasumsikan tetap.

Dan jika ada fasilitas pelayanan yang disediakan maka juga diasumsikan

masing-masing faasilitas pelayanan mempunyai tingkat pelayanan yang sam

untuk setiap proses yang sama.

7. Mengumpulkan data

Setiap studi selalu melibatkan pengumpulan data dan pada langkah ini akan

dilakukan pengamatan pada variabel yang dianggap berubah/random

Data yang diperlukan antara lain :

a. Data jumlah kedatangan pelanggan tiap hari

b. Waktu pelayanan tiap sepeda motor

c. Jumlah fasilitas pelayanan (mekanik dan peralatannya)

d. Rata-rata sepeda motor yang dapat dilayani tiap hari

e. Waktu tunggu yang ditolerir pelanggan



Pengolahan dan analisa Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya.

Pcngolahan data ini dilakukan untuk

a. Menentukan distribusi dari waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan

dengan uji Chi Square

b. Menghitung rata-rata kedatangan, rata-rata pelayanan

c. Mencntukan waktu tunggu dalam sistem

d. Mengestimasi waktu tunggu yang ditolerir pelanggan

e. Membandingkan waktu tunggu dengan waktu tunggu pelanggan

f. Menetukan prosentase waktu menganggur fasilitas pelayanan

g. Membandingkan prosentase waktu menganggur dengan standar

perusahaan

h. Menentukan jumlah fasilitas

Adapun uji yang dipakai antara lain :

Uji Chi Square:

Uji hipotesis

Ho : Frekucnsi relatif pengamatan sesuai dengan bentuk distribusi

frekuensi tertentu.

Hi : Frekuensi relatif pengamatan tidak sesuai dengan sebuah bentuk

distribusi frekuensi tertentu.

Tingkat signifikasi a =0,05



Statistik uji

9. Pembahasan

Dari hasil analisis data yang menjadi aeuan adalah waktu aspirasi pelanggan

dan prosentase waktu menganggur fasilitas pelayanan.Hasil yang diperoleh

dapat digunakan sebagai tolok ukur pihak perusahaan untuk menetukan

jumlah server yang optimal.

10. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada langkah sebelumnya , maka

dapat diambil kesimpulan jumlah fasilitas pelayanan yang optimal dengan

waktu tunggu yang ditolerir pelanggan dan prosentase waktu menganggur

fasilitas pelayanan sesuai dengan standar perusahaan.
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Distribusi Poisson menggambarkan banyaknya sukses yang terjadi selama selang

waktu tertentu atau dalam dacrah tertcntu. Sclang waktu tersebut diukur dalam

hilungan detik, menit, jam, hari dan sebagainya.

Distribusi Poisson memiliki sifat sebagai berikut:

1. Banyaknya sukses terjadi dalalm suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak

terpengaruh oleh (bebas dari) apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah

lain yang terpilih

2. Peluang terjadinya suatu sukses (tunggal) dalam selang waktu yang amat

pendek atau dalam daerah yang kecil scbanding dengan panjang selang waktu

atau besarnya daerah dan tidak tergantung pada banyaknya sukses yang terjadi

di luar selang waktu atau daerah tersebut.

3. Peluang terjadinya lebih dari sau sukses dalam sclang waktu yang pcndck atau

daerah sempit tersebut diabaikan

Distribusi peluang suatu pcubah acak Poisson dan akan dinyatakan dengan p(x;p),

karena nilainya hanya tergantung pada p, yaitu rata-rata banyaknnya sukses yang

terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Distribusi peluang acak Poisson

X, yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu

daerah tertentu, dinyatakan sebagai berikut:

/?(*;//) =--^-,x =0,1,2,3, (2.61)
x!

p. menyatakan rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau

daerah tertentu tersebut dan e = 2,71828
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2.14.2. Distribusi Eksponensial

Distribusi eksponensial digunakan untuk menggambarkan distribusi waktu pada

fasilitas pelayanan dengan waktu pelayanan bersifat acak, terutama digunakan

dalam teori kcandalan dan waktu tunggu atau teori antrian.

Jika waktu pelayanan memenuhi distribusi eksponensial, maka bentuk

distribusinya akan dinyatakan dengan :

/•(/) =--e"^,t>0 (2.62)
/

f{t) - 0, untuk t lainnya

dengan 7>0

Untuk mengetahui waktu pelayanan maka dilakukan pengamatan sehingga akan

dihasilkan lamanya waktu pelayanan yaitu t[ ,t2 ,t3 ,.., t„ dari data tersebut

kemudian dibuat distribusi waktu pelayanan.

2.14.3. Distribusi Frekuensi

Data dari hasil penelitian atau hasil pengujian terhadap suatu objek berbentuk

angka yang tidak tersusun dan masih perlu pengolahan, sehingga tidak dapat

memberikan arti dan informasi. Oleh karena itu, untuk membuat daftar distribusi

frekuensi yang panjang kelas sama dilakukan langkah-langkah scbagai berikut:

1. Menentukan rentang (R) yaitu data terbesar dikurangi data terkeeil, R ~ H - L,

R = skor tcrtinggi - skor terendah.

2. Menentukan jumlah kelas interval yang diperlukan. Dapat menggunakan

metode struges, yaitu : K -1 1 + 3,322 log N,

Keterangan : K : jumlah interval kelas dan
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N : jumlah data yang diamati.

3. Menentukan interval kelas yaitu : 1 = R / K.

2.15. Uji Kebaikan Suai (Uji Statistik Chi Square for Goodness ofFit)

Penelitian empiris menunjukkan bahwa asumsi distribusi eksponensial maupun

Poisson sering kali tidak valid. Melalui test goodness of fitness (kebaikan suai)

menggunakan distribusi Chi Kuadrat dapat dipakai untuk memeriksa dan

menentukan sejauh mana distribusi- distribusi teoritis, seperti distribusi normal,

binomial, Poisson, dan Iain-lain sesuai yang diperoleh dari data sampel.Uji ini

berdasarkan atas baiknya kesesuaian antara frekuensi teramati dalam sampel

dengan frekuensi harapan yang diperoleh secara teoritis dari distribusi yang

dihipotesiskan.

Langkah-langkah dalam melakukan Uji Hipotesis yaitu :

1. Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menerima

hipotesis atau menolak hipotesis. Hipotesis disini akan dinyatakan dengan H,

hal ini supaya dapat dirumuskan dengan singkat dan jelas sesuai dengan

persoalan yang dihadapi. H disini dapat dinyatakan dalam notasi Ho dan H

alternatif dinyatakan dengan Hi.Ho dapat berarti bahwa sebuah pernyataan

atau keputusan dapat diterima dan Hi berarti bahwa suatu keputusan dapat

ditolak. Daerah penolakan hipotesis sering disebut dengan daeerah kritis.

2. Menentukan bentuk uji statistik yang akan digukan

Disini akan menggunakan bentuk uji statistik Chi Kuadrat (X ) dengan rumus:
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x2=f(Oi-eiY (263)
Tt ei

Oi : frekuensi yang diperoleh dari sampel

ei : frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencermenin dari

frekuensi yang diharapkan dalam populasi.

3. Menetapkan tingkat signifikasi berdasarkan pilihan taraf nyata {a ) atau

disebut dengan ukuran daerah kritis. Kemudian menentukan derajat

kebebasannya.

(v) = k-m (2.64)

k : besarnya sampel

m : sejumlah parameter untuk menduga frekuensi yang diharapkan

4. Menyimpulkan dari dari hasil perhitunga diatas.

2.16. Teknik Analisa Data

Dalam pengujian data kedatangan dan pelayanan yang didapatkan dari penelitian

dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengambilan data dari jumlah kedatangan seeda motor {A).

2. Melakukan pengambilan data waktu pelayanan sepeda motor (//).

3. Menetukan frekuensi yang diharapkan dari sampel (ei).

4. Menetukan rata-rata dari distribusi hasil pengamatan (Oi)

5. Melakukan tes goodness of fit (kebaikan suai) melalui distribusi Chi

Kuadrat.

Rumus yang digunakan :
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x2_MOi-eiY
,,.-i ei

Oi : frekuensi yang diperoleh dari sampel

ei : frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencermenin

dari frekuensi yang diharapkan dalam populasi.

Besarnya derajat kebebasan (v) - k - m

k : besarnya sampel

m : sejumlah parameter untuk menduga frekuensi yang diharapkan.

6. Menarik kesimpulan

Hipotesa awal (Ho) : Ditcrima karena nilai dari X < X a. Hal ini berarti

bahwa frekuensi distribusi yang diobservasi sama dengan frekuensi yang

diharapkan.

Hipotesis akhir (Hi) : ditolak karena X2 > X2a. Hal ini bcrarti bahwa

frekuensi distribusi yang diobservasi berbeda dengan frekuensi yang

diharapkan.

Berdasarkan keadaan pada Bengkel Sepeda Motor PT. Astra Intemasional Tbk,

maka rumus yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah Input Poisson dan Waktu

Pelayanan Eksponensial dengan antrian terbatas/Multi Channel Single Phase

Po = — - —» (2.64)
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Po{AYp
Lq=---^[\-pA'-s-(M-S)pA'S(i-p)} (2-65)

S\(\-p)

Dan

.S'-l M

L= ^rt/,/7+L^4.S,(l-XP") <2-66>

Lq-1^- (2.67)
A

W=L (2.68)
A

Keterangan :

A : jumlah rata-rata kedatangan sepeda motor (motor/jam)

p : jumlah rata-rata pelayanan sepeda motor (motor/ jam)

p : tingkat kegunaan fasilitas pelayanan.

Po : probabilitas tidak ada sepeda motor

Ls : jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem (teraiasuk waktu pelayanan)

Lq : jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian.

Ws : waktu menunggu rata-rata dalam sistem (termasuk waktu pelayanan).

Wq : waktu menunggu rata-rata dalam antrian (tidak termasuk waktu

pelayanan)

S : jumlah fasilitas pelayanan

M : kapasitas sistem


