
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Antrian

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai fenomena menunggu

yang tidak dapat kita hindari. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa suatu

kegiatan dapat diselesaikan dengan proses menunggu. Fenomena ini dapat kita

lihat, misalnya dalam sistem ini menyangkut pelayanan dari orang ke orang pada

suatu lokasi yang tetap seperti perbankan, kafetaria, restaurant, salon.

Teori antrian merupakan teori yang menyangkut studi matcmatis dari

antrian - antrian atau baris - baris pcnungguan. Formasi baris - baris penungguan

ini tentu saja merupakan suatu fenomena biasa yang terjadi apabila kcbutuhan

akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tcrsedia untuk menyelenggarakan

pelayanan ilu. Keputusan - keputusan yang berkenaan dengan jumlah kapasitas

ini harus ditentukan, walaupun sebenarnya tidak mungkin dapat dibuat suatu

prediksi yang tepat mengenai kapan unit - unit yang membutuhkan pelayanan itu

akan datang ke fasilitas pelayanan yang bersangkutan.

Teori antrian ini pada awalnya diciptakan pada tahun 1909 oleh ahii

matematika dan insinyur berkebangsaan Denmark yang bemama A.K.Erlang. Dia

mengembangkan model antrian untuk menentukan jumlah yang optimal dari

fasilitas telepone switching yang digunakan untuk mclayani permintaan yang ada.

Penggunaan model mi semakm meluas tepatnya mulai akhir Perang Dunia ke II.



Vincent Gaspers {1992, hal 312), mengemukakan bahwa antrian bisa

disebut juga sebagai baris tunggu atau garis tunggu (waiting line). Pelayanan

dalam sebuah antrian tidak selalu dalam bentuk fisik orang-orang yang berdiri di

depan pelayan atau fasilitas pelayanan. Garis tunggu ini dapat berupa orang,

komponen, barang-barang atau kertas kcrtas kerja yang harus menunggu untuk

mendapatkan jasa pelayanan. (Pangestu Subagyo dkk,1995, hal 263).

Fonnasi baris penungguan ini tentu saja merupakan suatu fenomena biasa

yang terjadi apabiia kebutuhan akan suatu pelayanan mclcbihi kapasitas yang

tersedia untuk mcnyelenggarakan pelayanan tersebut. Untuk ilu diperlukan suatu

alat analisa yang disebut dengan analisa baris tunggu atau analisa teori antrian.

Vincent Gaspersz (1992, hal 312), menjelaskan tentang definisi teon

antrian.

Teori Antrian (Queueing theory) adalah sualu studi yang herkaitan dengan
perancangan dan operasi dari sistem pelayanan.

2.1.1. Tujuan Antrian

Pangestu Subagvo (1995, hal 256), mengemukakan bahwa tujuan dasar

teori antnan adalah untuk meminimkan total dua biaya, yaitu biaya langsung

penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para

individu harus menunggu untuk dilayani.

2.1.2. Elemen - elemen Antrian

Sistem antrian yang terjadi dapat sedcrhana atau sangal kompleks. Sistem

yang sederhana akan dapat dirumuskan dengan menggunakan teknik-teknik dalam



analisa antrian. Dan untuk sistem yang sangat kompleks, terdiri dari input, proses

dan output ini membutuhkan analisa yang menggunakan simulasi.

Ada beberapa elemem-elemen pokok menurut Pangestu Subagyo (1995)

hal 256:

1. Sumber Masukan (Input)

Sumber masukan (input) dari suatu sistem antrian dapat terdiri dari suatu

populasi orang, barang, atau komponen lainnya yang datang pada sistem untuk

dilayani. Bila populasi relatif besar sering dianggap bahwa hal ltu merupakan

bcsaran yang tak terbalas. Suatu populasi dinyatakan besar bila populasi

tersebut lebih besar dibanding dengan kapasitas sistem pelayanan.

2. Pola Kedatangan

Cara pelanggan (individu-individu) dari suatu populasi memasuki sistem

disebut pola kedatangan (arrival pattern). Individu mungkin datang dengan

tmgkat kedatangan (arrival rate) yaitu berapa banyak individu-individu per

penode waktu, yang konstan ataupun acak (random).

Distribusi probabilitas poisson adalah salah satu dari pola-pola kedatangan

yang sering, bila kedatangan-kedatangan didistribusikan secara random. Hal

ini terjadi karena distribusi poisson menggambarkan jumlah kedatangan per

unit waktu bila sejumlah besar variabel-vanabel random mempengaruhi

tingkat kedatangan. Bila tingkat kedatangan individu-individu mengikuti suatu

distnbusi poisson, maka waktu antar kedatangan atau interarnval time, yaitu

waktu antara kedatangan setiap individu adalah random dan mengikuti suatu

distribusi eksponensial (eksponensial distribution). Bila individu-individu



memasuki suatu sistem yang terlalu panjang, individu akan meninggalkan

sistem. Perilaku sepcrti ini disebutpenolakan (balking).

3. Distnbusi Pelayanan

Disiplin pelayanan (service discipline) menunjukkan pedoman keputusan yang

dicunakan untuk menyeleksi individu-individu yang memasuki antrian untuk

dilayani terlebih dahulu (prioritas). Disiplin pelayanan yang paling umum

digunakan adalah FCFS (first come first served/ datang pertama dilayani

pertama). Selain itu dikenal model lain antara lain LCFS (last come first

served/ datang tcrakhir dilayani penam), dan SIRO (service in random order/

pelayanan dalam urutan acak) jugadapat timbul dalam situasi praktis.

4. Kepanjangan antrian.

Banyak sistem antrian dapat menampung jumlah individu-individu yang relatif

besar, tetapi ada beberapa sistem yang mempunyai kapasitas yang lerbatas.

Bila kapasitas antrian menjadi faktor pembatas besarnya jumlah individu yang

dapat dapat dilayani dalam sistem yang nyata, bcrarti sistem mempunyai

kepanjangan antrian yang terbatas (finite), dan model antrian terbatas harus

digunakan untuk menganalisa sistem tersebut. Secara umum model antrian

terbatas lebih kompleks daripada sistem antrian tak terbatas (infinite).

5. Tingkat Pelayanan

Waktu yang digunakan untuk melayani individu-individu dalam suatu sistem

disebut waktu pelayanan (service time).



Waktu ini mungkin konstan, tetapi juga sering acak (random). Bila waktu

pelayanan mengikuti distribusi eksponensial atau distribusmya acak, waktu

pelayanan (unit/jam) akan mengikuti suatu distribusi poisson.

6. Keluar (Exit)

Sesudah seseorang (individu) telah selesai dilayani, dia kcluar dan sistem.

Sesudah keluar, dia mungkin bergabung pada satu diantara katcgori populasi.

Dia mungkin bergabung dengan polulasi asal dan mempunyai probabilitas

yang sama untuk memasuki sistem kembali, atau dia mungkin bergabung

dengan polulasi lain yang mempunyai probabilitas lebih kecil dalam hal

kebutuhan pelayanan tersebut kembali.

Dalam bukunya ha! 261, Pangestu Subagyo (1989), meringkas beberapa

elemen dan karakteristik utama pada sistem antrian. Berikut ini daftar

karakteristik tersebut dengan asumsi-asumsi yang paling utama:

Tabel 2.1 Karakteristik-karakteristik Penting Sistem Antrian

Karakteri sti k-karakteri st ik

Antrian
Sumber Populasi
Pola Kedatangan

Kepanjangan Antrian
Disiplin Antrian
Pola Kedatangan

Asumsi-asumsi Utama

- Tak terbatas atau terbatas

- Tingkat kedatangan Poisson
(waktu antar kedatangan eksponensial)

- Tak terbatas atau terbatas

- First come-first served

- Tingkat pelayanan poisson
(waktu antar kedatangan eksponensial)

Sumber: Diolah dari Pangestu Subagyo dkk. Dasar-dasar Operations Research, 1988,
hal 261.



2.1.3. Konsep Teori Antrian

Suatu sistem antrian dasar dibangun dan garis tunggu dan fasilitas

pelayanan. Sesuatu yang masuk ke dalam sistem antrian atau sistem pelayanan

yang dianggap sebagai suatu kedatangan (arrival) sedangkan yang keluar dan

sistem antrian atau sistem pelayanan dianggap sebagai suatu kepergian atau

kebcrangkatan (departure). Sesuatu yang masuk ke dalam sistem antrian atau

sistem pelayanan itu datang dari suatu populasi yang biasa disebut sebagai

populasi sumber (source population) atau populasi panggilan (callingpopulation).

Suatu garis tunggu (waiting line) atau antrian (queue) didefinisikan sebagai

sekelompok orang atau benda yang datang dan sedang menunggu (antri) untuk

memperoleh pelayanan. Sedangkan populasi sumber atau populasi panggilan

didefinisikan sebagai suatu populasi dari mana kelompok orang atau benda itu

berasal yang membentuk antrian. Fasilitas pelayanan adalah fasilitas yang

membenkan pelayanan kepada garis tunggu (Vincent Gaspersz, 1992, hal 312).

Sistem antnan mempunyai beberapa elemen-elemen, setiap elemen dalam

sistem pelayanan memiliki karakteristik, hal ini dapat dihhat pada gambar di

bawah ini:

SelesaiPopulasi /
—•

Barisan

Antrian
—•

Mekanisme

Pelayanan
Populasi /
Panggilan \

Sisu;m A ntrian

Gambar 11. I. Sistem antrian

Sumber: Diolah dan Vmcent Gaspersz. Anahsis Sistem terapan Berdasarkan Pendekatan
Teknik industri. Penerbil Tarsito, Bandung, 1992. hai 313.
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Pada umumnya sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang

berbeda-beda dimana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas

(Pangestu Subagyo ,1995, hal 261).

Ada 4 (empat) model stuktur antrian dasar yang umum digunakan dalam

sciuruh sistem antrian, yaitu:

1. Single channel-single phase

Sistem single channel-single phase adalah model struktur antrian yang paling

sederhana. Yang berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem

pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan dan hanya ada satu stasiun

pelayanan atau sekumpulan, individu-individu keluar dari sistem. Contoh

untuk model ini adalah seorang tukang cukur, pembelian tiket kereta api antar

kota kecil, yang dilayani satu toket, seorang pelayanan toko, dan sebagainya.

Komponen dari sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi input tak-terbatas yaitu jumlah kedatangan pelanggan potensial

tidak terbatas.

2. Distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi poisson.

Rata-rata jumlah kedatangan pelanggan per satuan waktu adalah variabel

random suatu distribusi probabilitas poisson.

3. Disiplin pelayanan men gikuti pedoman FCFS (first come, first server).

4. Fasilitas pelayanan terdiri dan saluaran tunggal.

5. Distribusi pelayanan juga mengikuti distribusi poisson.

6. Kapasitas sistem diasumsikan tidak terbatas.

7. Tidak ada penolakan maupun pengmgkaran.



2. Single channel-multiphase

Istilah multiphase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang

dilaksanakan secara berurutan (dalam phase-phase). Sebagai contoh, lini

produksi massa, pcncucian mobil, tukang cat mobif, dan sebagainya.

3. Multichannel-single phase

Sistem multichannel-single phase terjadi (ada) kapan saja dua atau lebih

fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh model ini

adalah pemhelian tikct yang dilayani oleh lebih dari satu loket, pelayanan

potong rambut oleh bebcrapa tukang potong, dan sebagainya.

4. Multichannel-multiphase

Setiap sistem mi mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap,

sehingga lebih dan satu individu dapat dilayani pada satu waktu. Pada

umumnya, jaringan antrian mi terlalu rumit (kompleks) untuk dianalisa

dengan teori antnan, dalam perkembangannya digunakan simulasi pada

sistem multichannel-multiphase ini. Sebagai contoh stuktur mode! ini adalah

heregristrasi para mahasiswa di universitas. pelayanan kepada pasien di

rumah sakit dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran.
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Gambar 2.2 Model Struktur Antrian

Diolah dari Barry Bender, Production & Operations Management; Strategic and Tactical
Decisions, Prentice-Hall. Inc, 1996, hal 450.
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Dalam penerapan model antrian hendaknya diperhatikan persamaan-

persamaan atau formula yang digunakan sehingga sesuai dengan situasi dan

kondisi dari masaiah yang hendak dipecahkan (Richard I Levin ,1995, hal 519).

I. Model jalur antrian tunggal, distnbusi kedatangan poisson dan waktu

pelayanan yang didistribusikan secara eksposensial.

Metode antnan ini akan berguna pada kondisi-kondist sebagai berikut:

1. Jumlah kedatanngan/unit waktu : berdistribusi poisson.

2. Waktu pelayanan : berdistribusi eksponensial.

3. Disiplin antrian : FCFS (first come, first served).

4. Pemanggilan populasi tidak terbatas.

5. Ada satu saluran.

6. Tingkat rata-rata kedatangan lebih kecil daripada rata-rata tingkat

pelayanan.

7. Ruang tunggu yang tersedia untuk pelanggan dalam antnan tidak

terbatas.

Persamaan yang memenuhi kondisi tersebut adalah

i - A
' A#-A A'~ A

MVf — iv- ]
*-A

Pw = —

A'



2. Model antrian saluran tunggal, distribusi kedatangan poision dan distribusi

waktu pelayanan eksponensial.

Model antrian ini akan berguna pada kondisi-kondisi sebagai berikut :

i. Waktu pelayanannya tak terikat satu sama lain (lama

pelayanan untuk pelanggan tertcntu tidak mempengaruhi

pelayanan untuk pelanggan lain.

2. Distribusi waktu pelayanan yang diterapkan untuk semua

pelanggan selalu sama.

3. Rata-rata waktu pelayanan (1/u) dan variasi waktu

pelayanan (<r) diketahui.

La = . •—r—
2(l-„l/,4')

L-Lq i —
A'

Wq=^ W -Wq + -
A'

Pw= —

A'

3. Model antrian saluran tunggal, distribusi kedatangan poission dan waktu

pelayanan yang didistribusikan secara eksponensial serta kapasitas tunggu

maksimum kapasitas maka pelanggan akan meninggalkan antrian dan tak

kembali.



'ersamaan untuk model ini adalah

p" ~,-Tm™

_ Pw-M[AiA)Tm

F =
•i(l-/'/")
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/V/^f/l/^'j/;,

At/ = A.v -
Tm

^

H'q = IV " —

4. Model antrian saluran ganda, distribusi kedatangan poisson dan waktu

pelayanan didistribusikan eksponensial.

Model antrian ini akan berguna pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Jumlah kedatangan/unit waktu : berdistribusi poission

2. Waktu pelayanan : atau berdistribusi eksponensial

3. Disiplin antrian : 1'CFS (frist come, Prist served)

4. Pemanggilan populasi tidak terbatas

5. Antrian tidak terbatas hanya pada satu saluran.

6. Rata-rata tingkat kedatangan lebih kecil dan tingkat pelayanan

keseluruhan atau penjumlahan semua rata-rata tingkat tiap saluran.

7. Ruang tunggu yang lersedia tidak terbatas.



Persamaan untuk model ini adalah :

/V- ' kA' f \"i "F /' l.q = L -
A'k<:kA'-A{/Ul"}I°

<'M"M* l} ^A
[k-\f[k/f-A)2 A'

wH-!±

A

Keterangan :

Lq = rata-rata pengantri dalam antrian.

L -^ rata-rata pengantri dalam sistem.

Wq -• rata-rata waktu antri.

W ^ rata-rata menunggu dalam sistem.

Pw ~ probabilitas fasilitas pelayanan yang sibuk (Paktor utilitas).

Po -= probabilitas tidak ada pengantri dalam sistem.

Pm = probabilitas pelanggan yang hiiang karcna sistcmnya penuh.

Pw - probabilitas semua saluran secara bersamaan sibuk.

Masaiah antrian dapat dipecahkan dengan formula analisis atau metode

simulasi. Akan tetapi penggunaan fonrjula analisis dibatasi oleh asumsi-

asumsi matematis yang harus dibuat untuk mcmperolch formula tersebut.

Akibatnya model antrian analisis kadang-kadang tidak cocok dengan situasi

nyata.

Metode simulasi dapat digunakan unuk memecahkan masaiah antrian

yang lebih kompleks dan memerlukan yang lebih teliti.



Di dalam teori antrian, terdapat beberapa model antrian, dalam

pengelompokan model-model antnan yang berbeda-beda akan digunakan

suatu notasi, yang diperkenalkan oleh Kendaall-lee (Hamdy A. Tana, 1997,

hal 185):

(a/b/c): (d/e/f)

Dimana simbol-simbol a, b, c, d, e, dan f adalah unsur-unsur dasar dari

model ini sebagai berikut:

a =• distribusi kedatangan.

b - distribusi waktu.

c = jumlah pelayanan (cH,2,..., ).

d _ peraturan pelayanan (misalnya FCFS, LC1S, SIRO)

e = jumlah maksimum yang dizinkan dalam sistem (dalam antrian + dalam

pelayanan).

f - ukuran sumber pemangilan.

Notasi baku tersebut mengganti simbol a dan b untuk kedatangan dan

keberangkatan dengan kode berikut ini :

M = distribusi kedatangan atau kebcrangkatan poission (atau Markov, atau

distribusi antar kedatangan atau waktu pelayanan eksponensial yang

setara).

D - waktu antar kedatangan atau pelayanan yang konstan atau

determenistik.

F4 = distibusi Lrlangian atau gamma dari distnbusi antar kedatangan atau

waktu pelayanan dengan parameter k
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GI - distribusi independent umum dari kedatangan (waktu antar

kedatangan)

Ci = distribusi umum dari kedatangan (waktu pelayanan).

Untuk mengiluslrasikan, pertimbangan :

(M/D/10):(GD/N/ )

Model-model antrian tersebut, antara Iain adalah sebagai berikut:

I. Antrian Poission Khusus

a. (M/M/I):(GD/>-/- )

Model antrian ini mempunyai karakteristik bahwa dalam antrian

tersebut terdapat tingkat kedatangan dengan distribusi poisson,

mempunyai distibusi waktu pelayanan yang eksponensial yang

memiliki satu pelayan/fasilitas pelayanan.

b. (M/M/i):(GD/N/- )

Antrian model ini merupakan modiflkasi dari model yang pertama,

Semua asumsi-asumsi sama, kecuali bahwa dalam model antrian

ini panjang antrian dibatasi.

c. (M/M/c):(GD/'•/-)

Model ini menggunakan pelayan atau fasilitas pelayanan sebanyak

dua atau lebih (multiserver queue). Sehingga sebenarnya model ini

merupakan gabungan dari dua model pertama atau lebih.
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d. (M/M/c) : (GD/N/- ), c < N

Seperti juga model sebelumnya, ini juga termasuk mulliserver

queue model. Dalam model ini, iumlah unit layanan dalam sistem

dibatasi N.

e. (M/MA- ) ; (GD/-/ ^- Model swalayan

Jumlah pelayanan dalam mode! ini tidak terbatas. Seberapa banyak

jumlah pelayanan yang diinginkan konsumen akan bisa terpenuhi

karena pelanggan juga menjadi pelayan. Tingkat kedatangan dan

tingkat pelayanannya diasumsikan didistribusikan secara

eksponensial.

f. (M/M/R) : (GD/K/K), R<K - Model perbaikan mesm

Keunikan model ini yaitu bahwajumlah maksimum unit layanan di

dalam sistem itu sama dengan jumlah sumber masukan dari sistem.

1. Antrian non Poisson

Model-model antrian dimana proses kedatangan dan atau

keberangkatan tidak mengikuti asumsi Poisson yang mengarah pada

hasil analisis yang sangat kompleks dan kemungkinan leibh sulit

ditelusuri. Ada beberapa model non Poisson yang tidak dianalisis

dengan dasar teori antrian biasa tetapi dengan perhitungan

berdasarkan Rantai Markov. Secara umum, penggunaan simulasi

sebagai alat analisis dalam kasus-kasus seperti ini sangat disarankan.
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a. (M/D/i): ((SD/ 7 )

Model ini sebenarnya tidak banyak berbeda dengan model pertama,

(M/M/I) : (GD/•• /'••). Letak perbedaannya hanya pada distribusi

waktu pelayanannya.

b. (M/G/1):(GD/ / )

model ini merupakan model modifikasi dari model terdahulu.

c. {M/Em/l):(CiD/'V )

Model ini jika waktu pelayanan adalah Erlang dengan parameter m.

2. Antrian dengan prioritas pelayanan

a. (Mk/Gk/l):(NPRP/o0/no)

Ciri pertama >ang perlu diperhatikan dan model ini adalah distribusi

waktu pelayanannya non-eksponensial, yaitu general. Ciri kedua yaitu

disiplin antrian yang terdapat dalam model ini adalah antrian dengan

pnontas, yaitu non preemptive priority (NPRP). Apabiia dalam antrian

terdapat scjumlah k tipc konsumen, maka dapat dikatakan bahwa

model tersebut mempunyai sejumlah k antrian (k- !, 2, ..., m). Di

dalam masing-masing tipe ini, unit layanan akan mendapat pelayanan

secara urut (FCFS). Jika A menunjukkan tingkat rata-rata kedatangan

per unit waktu pada antrian k, maka hubungan-hubungan dalam model

ini dapat dinyatakan sebagai berikut:



A kE (« 2 > 2

t - I

< , Xi - * « )

I-+ = **•*' *
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b. (M1/M/c):(NPRPWno)

Pada model ini jumlah pelayanan/fasilitas lebih banyak, daripada

kondisi model sebelumnva.

»'*
P(n > c)

c/i(\ - ak_x )(1 - trk )

ak =i^-<*>n
71 c

z7 =
A} + A2 + + Am

c

c. (Mi/M/l):(PRP/Wno)

Model ini menggunakan disiplin antrian preemptive priority (PRP), di

mana suatu unit layanan yang sedang dilayani dapat disela/dihentikan

pelayanannya, apabiia datang unit layanan lain dengan prioritas yang

lebih tinggi. Dalam model ini terdapat hubungan dasar sebagai berikut:

1

»'\
A'

(1 -', • X'-- «>)
Dimana,

"t = y —
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model-model yang tidak bisa memenuhi asumsi-asumsi yang ada, atau

mungkin kondisi sislemnya terlalu kompleks, biasanya dapat dianalisis

dengan pendekatan teknik-tekmk simulasi.

2,1.4. Model tingkat aspirasi

Model tingkat aspirasi menyadari kesulitan dalam mengestimasikan

parameter biaya dan karena itu model ini didasari oleh analisis yang lebih

sederhana. Model ini secara langsung memanlaatkan karakteristik yang terdapat

dalam sistem yang bersangkutan dalam memutuskan nilai - nilai optimal dari

parameter perancangan . Optimalitas di sini dipandang dalam arti memenuhi

tingkat aspirasi tertentu yang ditentukan oleh pengambil keputusan. Tingkat

aspirasi didefinisikan sebagai batas atas dari nilai - nilai ukuran yang saling

bertentangan yang ingin diseimbangkan oleh pengambilan keputusan tersebut.

Model yang ideal adalah kalau kita menentukan taksiran terpercaya dari

parameter ongkos yang diperlukan. Kadang - kadang sukar bahkan tidak mungkin

menaksir parameter ongkos lerulama menyangkut waktu tunggu. Oleh karena itu

kita mencari kriteria optimalitas yang dinamakan tingkat aspirasi yang digunakan

jika ongkos tidak dapat digunakan dalam praktek.

Pada umumnya dalam antrian diperlukan pengambil keputusan untuk

mengoptimalkan pelayanan dan antrian pcrsatuan ongkos waktu. Apabiia untuk

menaksirkan parameter ongkos waktu tunggu mengalami kesulitan, maka dapat

digunakan model keputusan tingkat aspirasi. Dimana analisanya langsung

didasarkan pada batas maksimum yang diperbolehkan untuk parameter tersebut.
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Pada penelitian ini jumlah fasilitas pelayanan optimum berdasarkan

ukuran waktu tunggu konsumen dalam sistem antrian. Untuk menentukan nilai

optimum parameter pembatas pcrlu diketahui karakteristik sistem yang diamati

dan ditentukan dari tingkat keinginan tertentu yang ditetapkan oleh pengambil

keputusan. Sehingga tingkat keinginan merupakan batas atas nilai parameter yang

disetimbangkan.

Dalam model antrian pelayanan ganda terdapat kriteria yang penting

dalam menentukan jumlah fasilitas yang optimum yaitu

1. Waktu tunggu yang diharapkan nasabah ( Wq )

2. Prosentase server menganggur ( X )

Kedua ukuran ini mencerminkan aspirasi pelanggan dan server. Anggaplah

tingkat aspirasi (batas atas) untuk Wq dan X diketahui a dan p. Maka metode

tingkat aspirasi dapat diekspresikan secara matematis sebagai berikut;

Wq < a dan X < fi

Dengan parameter;

c* - distribusi waktu kedatangan atau waktu antar kedatangan

£ - distribusi waktu pelayanan atau ekspektasi waktu pelayanan

Pemecahan masaiah ini dapat ditentukan secara lebih mudah dengan

menggambarkan Wq dan X berdasarkan jumlah server ( c ). Dengan

menempatkan nilai a dan £ dalam grafik, kita akan dapat menentukan kisaran c

yang dapat ditenma dan memenuhi batasan yang bersangkutan. Jika kondisi
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dapat dipenuhi secara simultan salah satu atau kedua batasan perlu dilonggarkan

sebelum keputusan dibuat.

Untuk membatasi dalam mengambil keputusan spesifik dalam kasus

mode! tingkat aspirasi, kita dapat menghitung kisaran parameter biaya C2 ( biaya

menunggu) dan bukan biaya CI ( biaya pelayanan ) karena biasanya lebih sulit

mengestimasi biaya menunggu.

Dari model biaya, c optimum harus memenuhi :

Jadi berdasrkan kondisi optimal, C2 barada dalam kisaran :

(A y , CI
< C2<

A,(c--1)-/.s(l-)" ' " W"/# +l)

Dimana:

C1 =~ btaya pelayanan

C2 = biaya waktu menunggu

Ls(c) = jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem dengan diketahui c

2.2. Simulasi

2.2.1. Definisi Sistem, Model dan Simulasi

Ketika berbicara masaiah simulasi sistem ada tiga konsep dasar yang harus

dipahami terlebih dahulu, yaitu sistem, model dan simulasi. Sistem merupakan

kesatuan dari elemen-elemen yang berhubungan melalui sebuah mekanisme

tertentu dan terkait dalam hubungan interdependensi untuk mencapal tujuan.

Dalam lingkungan sistem mempunyai karaktenstik yaitu memiliki batas
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(boundary) dengan sistem yang lain yang bcrada di sekitamya. Sistem juga

mempunyai hubungan yang bcrsifat umpan balik (feed back) yang menyebabkan

sistem senantiasa dinamis. Lingkungan sistem adalah segala sesuatu yang tidak

merupakan bagian dan sistem, tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi dan

atau dipengaruhi oleh sistem.

Model merupakan suatu representasi atau formulasi dari suatu sistem

nyata. Adapun sistem nyata adalah sistem yang sedang bcrlangsung dalam

kchidupan, sistem yang dijadikan titik perhatian dan dipennasahkan. Sehingga

model dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan yang menggambarkan.

katakterisrik suatu sistem. Model dibuat dengan cara simplikasi dari sistem yang

ada sehingga untuk mempelajari suatu sistem dapat dilakukan dengan pengamatan

pada model sistem tersebut. Walaupun model merupakan bentuk "sederhana^ dan

sebuah sistem, tapi dalam pembentukannya harus tetap memperhatikan

kompetensi dari karakteristik sistem yang diamati. Beberapa model dari sebuah

sistem yang sama, bisa saja berbeda, tergantung pada presepsi, kemampuan, dan

sudut pandang analisis sistem yang bersangkutan.

Karckteristik model yang baik sebagai ukuran tujuan pemodeian yaitu:

1. Tingkat generalisasi tinggi. Makin tinggi generalisasi model, maka model

tersebut akan dapat memecahkan masaiah yang makin besar.

2. Mekanisme transparansi. Dapat menjelaskan dinamika sistem secara

terpennci.

3. Potcnsi untuk dikembangkan. Mcmbangkitkan minat peneliti Iain untuk

menvefidiki lebih lanjut.
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4. Peka terhadap perubahan asumsi, di mana proses pemodelan tidak pemah

seiesai.

Model membantu memecahkan masaiah yang sederhana ataupun

kompleks dalam bidang manajemen dengan memperhatikan beberapa bagian atau

beberapa ciri utama daripada memperhatikan semua detail sistem nyata. Model

tidak mungkin berisikan semua aspek sistem nyata karena banyaknya karaktenstik

sistem nyata yang selalu berubah dan tidak semua faktor atau variabel relcvan

untuk dianalisis.

Sistem didefinisikan sebagai suatu koleksi entiti yang bertindak dan

berinleraksi bersama menuju penyelesaian dari beberapa logika akhir sedangkan

simulasi digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam sistem yang sangat

kompleks sehingga sangat sulit untuk diselesaikan secata matematis. Simulasi

merupakan analisis numeris terhadap model untuk mcfihat sejauh mana input

mempengaruhi pengukuran output atas performansi sistem. Pemahaman yang

utama adalah simulasi bukan merupakan alat optimasi yang memberikan suatu

keputusan hasil namun hanya merupakan alat pendukung keputusan (decision

support system) dengan demikian interprestasi hasil sangat tergantung kepada si

pernode 1.

Simulasi adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk

menformulasikan dan memecahkan model-model yang luas (Schocdcr, 1995, hal

227). Sedangkan Chase (.1995), mengatakan bahwa simulasi merupakan suatu

alat standar dalam bisnis. Dalam kegiatan manufaktur simulasi digunakan untuk

memecahkan masaiah pcnjadwalan produksi, model inventory dan prosedur
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Beberapa alasan pentingnya penggunaan simulasi adalah (Stevenson, 1993,

hal 862):

1. Jika keputusan-keputusan terlalu komplek untuk dibuat dengan pemecahan

model matematika dan model simulasi selalu dapat digunakan pada situasi-

situasi yang komplek.

2. Model simulasi lebih sederhana untuk digunakan dan dimengerti.

3. Simulasi memungkinkan pembuat keputusan untuk mengatur percobaan-

percobaan dan suatu model yang akan membantu dalam memahami perilaku

proses.

4. Bila dilakukan observasi yang mendalam akan terlalu banyak memakan

waktu.

Keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan simulasi adalah

(Chase, 1995, hal 466):

1. Pembentuk model dan suatu sistem memberikan kemudahan untuk mengerti

suatu sistem nyata.

2. Penggunaan waktu dapat ditekan, waktu satu tahun dalam sistem nyata dapat

disingkat menjadi dctik atau menit.

3. Simulasi. tidak dapat mengacaukan aktifltas dari sistem nyata.

4. Simulasi jauh lebih umum daripada model matematika dapat digunakan pada

kondisi di mana analisis matematika tidak cocok.

5. Simulasi dapat dipakai sebagai suatu analisa permainan untuk latihan.

6. Simulasi menghasilkan sistem yang lebih rcalistis daripada analisa

matematika.
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7. Simulasi dapat digunakan untuk menganalisa kondisi yang bcrsifat sementara.

8. Simulasi menjawab apa yang ditanya.

Meskipun model simulasi ini dapat membantu memecahkan masaiah secara

jauh lebih ekonomis daripada tanpa model ini, tetapi tidak menjamin bahwa

model yang disusun sudah merupakan model yang paling tepat. Pada waktu

berikutnya model ini akan selalu diperbaiki, sehingga akan menjadi semakin

sempuma. Kelemahan dan penggunaan simulasi yaitu (Richard F Kelvin (1995,

hal 558):

1. Simulasi tidak pcrsis, karena bukan merupakan proses optimasi dan tidak

menghasilkan jawaban tetapi hanya memberikan suatu kumpulan

tanggapan sistem atas berbagai kondisi operasi. Dan kelemahan itu sendiri

sulit diukur.

2. Model simulasi yang bagus mungkin sangat mahal. Sering diperlukan

waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model perencanaan usaha

yang berguna.

3. Tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Hanya situasi yang

melibatkan ketidakpastian dan tanpa komponen acak yang disimuiasikan.

4. Simulasi memberi suatu cara evaluasi Pemecahan tetapi tidak memberi

teknik pemecahan. Manajer harus mencan sendiri pendekatan pemecahan

yang ingin diuji.



2.2.2. Langkah-langkah Simulasi

Langkah-langkah dalam Simulasi adalah (Inggnani Liem ,1996, hal 3):

a) Pendcfinisian sistem (system definition)

b) Formulasi model (model formulation)

c) Penyimpanan data (data preparation)

d) Penerjemahan model (model translation)

e) Vcrifikasi (verification)

f) Validasi (validation)

g) Perencanaan-perencanaan strategi (strategic planning)

h) Perencanaan-perencanaan taktis (tactic planning)

i) Percobaan (experiment)

j) Interprestasi hasil percobaan (interpretation)

k) Impiernentasi (implementation)

1) Dokumentasi (documentation)

2.2.3. Model Simulasi

Model-model simulasi yang ada menurut Pangestu Subagyo (1989, hal 286),

dapat dikelompokkan ke dalam beberapa penggolongan antara lain:

1. Model Simulasi Tipc Stochastic

Model im kadang-kadang juga disebut sebagai model simulasi Monte

Carlo. Di dalam proses stochastic sifat-sifat keluaran (output) dan proses

ditentukan berdasarkan dan sckaligus merupakan hasil dari konsep random



(acak). Output yang diperolch dapat dinyatakan dengan rata-rata dan

ditujukkan pula pola penyimpangannya.

2. Model Simulasi Tipe Deterministik

Pada model ini tidak dipcrhatikan unsur random, sehingga pemecahan

masalahnya menjadi sederhana. Contoh aplikasi dari model ini adalah dalam

dispatcing, line balancing, segucncing dan plant layout.

3. Model Simulasi Tipe Dinamik dan Statik

Model simulasi tipe dinamik adalah model yang memperhatikan

perubahan-perubahan nilai dari variabel-variabel yang ada kalau terjadi pada

waktu yang berbcda. Tetapi model statik tidak memperhatikan perubahan-

perubahan ini, contoh dari model simulasi statik ini adalah line balancing dan

plant layout. Dalam perencanaan layout tentu saja diperlukan syarat keadaan-

keadaan lain bersifat statik. Sedang contoh dari model simulasi dinamik

adalah inventory system, job shop model dan sebagainya.

4. Model Simulasi Tipe Ileunstik

Model heuristic adalab model yang dilakukan dengan cara coba-coba,

kalau dilandasi suatu teori masih bersifat ringan, langkah perubahannya

dilakukan berulang-ulang dan pemilihan langkahnya bebas, sampai diperoleh

hasil yang lebih baik, tetapi beium tentu optimal.

Model stochastic adalah kebalikan dari model deterministic, sehingga

keduanva bersifat saling meniadakan. Demikian pula hubungan antara model

dinamik dengan model statik juga saling meniadakan. Tetapi salah satu model



stochastic atau model detenmnistik bisa digunakan bersama-sama dengan model

dinamik atau dengan model statik.

2.2.4. Bagian-bagian Model Simulasi

Beberapa bagian model simulasi berupa istilah-istilah asing yang pcrlu

dipahami dalam menyusun suatu model simulasi.

a. Entiti (entity)

Kebanyakan simulasi. melibatkan tLpemain,, yang disebut entiti yang

bergerak. merubah status, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh entiti yang

Iain serta mempengaruhi hasil pengukuran kinerja sistem. Entiti merupakan

obyek yang dinamis dalam simulasi. Biasanya entiti dibuat oleh pemodei atau

secara otomatis diberikan oleh software simulasinya.

b. Atibut (attribute)

Setiap entiti memiliki cin-ciri tertentu yang membedakan antara satu dengan

yang lainnya. Karakteristik yang dimiliki oleh setiap entiti disebut dengan

atribut. Atribut ini akan membawa nilai atribut mengikat entiti tertentu.

Sebuah part memiliki atribut (arrival time, priority) yang berbeda dengan part

yang lain.

c. Vanabel (variable)

Variabel merupakan potongan informasi yang mencenmnkan karakteristik

suatu sistem. Vanabel berbeda dengan atribut karena variabel tidak mengikat

suatu melainkan sistem secara keselumhan sehingga semua entiti dapat
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mengandung vareabel yang sama. Msalnya, panjang antrian, batch size dan

sebagainya.

d. Sumber daya (resource)

Entiti-entiti senngkali saling bersaing untuk mendapat pelayanan dari

resource ditunjukkan oleh operator, peralatan atau ruangan pcnyimpanan

yang terbatas. Suatu resource dapat berupa grup atau pelayanan individu.

c. Antrian (queue)

Ketika entiti tidak bergerak (diam) hal ini dimungkinkan karena resource

menahan (seize) suatu entiti sehingga mengikat entiti yang fain untuk

menunggu.

f. Kejadian (event)

Bagaimana sesuatu bekerja ketika simulasi dijalankan? Secara sederhana,

semuanya bekerja karena dipicu oleh suatu kejadian. Kejadian adalah sesuatu

yang terjadi pada wkatu tertentu yang dimungkinkan menyebabkan

perubahan terhadap atribut atau variabel. Ada tiga kejadian umum dalam

simulasi, yaitu arrival (kedatangan), departure (entiti meninggalkan sistem),

dan the end (simulasi berhenti).

g. Simulation Clock

Nilai sekarang dari waktu dalam simulasi yang dipengaruhi oleh variabel

disebut Simulation Clock. Ketika simulasi berjalan dan pada kejadian tertentu

waktu dihentikan untuk melihat nilai saat itu maka nilai tersebut adalah nilai

simulasi pada saat tersebut.
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h. Replikasi

Replikasi mempunyai pengertian bahwa setiap menjalankan dan

menghentikan simulasi dengan cara yang sama dan menggunakan set

parameter input yang sama pula ('identical'pari), tapi menggunakan masukan

bilangan random yang terpisah ('independent' part) untuk membangkitkan

waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan (hasil-hasil simulasi).

Sedangkan panjang waktu simulasi yang diinginkan untuk setiap replikasi

disebut length ofreplication.

2.2.5. Fungsi Stasistik

2.2.5.1 Distribusi Probabilitas

Distribusi probabilitas adalah model matematika yang menghubungkan

nilai variabel dengan probabilitas terjadinya nilai itu di dalam populasi. Mcnurut

Richard 1. Levin (1995, hal 52), distribusi probabilitas dapat diklasifikasikan

menjadi dua :

1. Distribusi Kontinue

Apabiia variabel yang dipertimbangkan dimungkinkan untuk mengambil

setiap nilai dalam rentang tertentu, distribusi probabilitas dinamakan

distribusi kontinue.

2. Distribusi Diskrit

Apabiia variabel yang diukur hanya memungkinkan pengambilan sejumlah

nilai yang terbatas, seperti bilangan bulat 0, 1, 2, ... dst, distnbusi

probabilitasnya dinamakan distnbusi diskrit.
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Ada beberapa jcnis distnbusi probabilitas menurut Richard I. Levin,

(1995, hal 55)^ baik yang diskrit maupun yang kontinu, yang sering digunakan

dalam llmu Manajemen dan Operation Research yaitu:

1. Distribusi Binomial

Merupakan distribusi probabilitas variabel acak diskrit yang dapat

menguraikan berbagai proses yang harus diperhatikan oleh manajer sehingga

penggunaannya sangat luas. Distribusi binomial memaparkan data diskrit sebagai

hasil dari percobaan yang disebut proses Bernoulli. Misalnya pada pelemparan

mata uang logam. Pada gambar 11.5 menunjukkan kurva binomial dengan p dan q

yang berbeda.

Simbol p menunjukkan probabilitas keberhasilan dan simbol q

menunjukkan probabilitas kegagalan (dimana q - 1-p). Bila nilai p kecil dan q

besar distribusi binomial akan condong kc kanan, bila nilai p naik dan q turun

kecondongan tidak begitu kelahuan, bila p = 0,5 dan q = 0,5 distnbusi binomial

akan simctns dan bila p lebih besardan 0,5 dan q lebih kecil dari 0,5, kurva akan

condong ke kiri.

Gambar 2.3 Kurva Distribusi Binomial



waktu yang telah dihabiskan untuk melayani pendatang sebelumnya, dan tidak

tergantung pada jumlah pendatang yang sedang menunggu untuk dilayani. Si fat

keduanya, distribusi Eksponensial ini menganggap bahwa waktu pelayanan tidak

bcrumur. Untuk distribusi eksponensial, fungsi probabilila kepadatannya adalah:

p (t)

\ P(T<t)

:' *

p(T<t) = \-e

P{T<t) = Probability pelayananakankurang(=t)

Gambar 2.5

Kurva Distribusi Eksponensial

Sedangkan fungsi distribusi kumulatif eksponensial dapat dilukiskan sebagai

berikut:

Gambar 2.6

Fungsi Distribusi Kumulatif Eksponensial
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4. Distribusi Normal

Distribusi ini mempunyai kedudukan penting dalam Ilmu Manajemen, hal ini

karena distribusi ini mempunyai sifat yang membuatnya dapat digunakan

pada berbagai situasi manajcnal di mana pengambil keputusan harus

membuat keputusan berdasarkan sampel selain itu distnbusi ini dapat

menangani distribusi yang didapat dari observasi.

Gambar 2.7Kurva Distribusi Normal

2.2.5.2 Distribusi Frckucnsi

Data yang diperoleh dari hasil penelitian atau hasil pengujian terhadap

suatu objek biasanya dibuat dalam bentuk angka-angka. Angka-angka dari hasil

evaluasi yang diperoleh masih berbentuk angka-angka yang tidak tersusun yang

merupakan bahan mentah yang perlu untuk pengolahan. Penyebaran angka-angka

yang masih mentah, tidak dapat memberikan informasi kepada yang melihatnya
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dan kesimpulan daripada data tersebut, sehingga diperlukan teknik pengolahan

supaya data yang terkumpul memberikan arti.

Oleh karena itu data yang terkumpul perlu disusun skor yang dimulai dari

skor vang paling rendah sampai ke skor yang paling tinggi. Skor terendah samai

skor yang palingtinggi disebut rentangan atau range, maka:

R - range

H = skortertinggi

L -- skor terendah

Jika data Yang ada cukup banyak, pengelompokkan sebaiknya dilakukan dengan

menggunakan kaidah Slurges:

R = H-L

K = 1 + 3,322 log N
K = banyaknya kelompok (kelas
N - banyaknya data

Setelah mengetahui berapa jumlah kelas atau kelompok, maka intervalnya

menggunakan rumus:

I = interval kelas

Batas terbawah dan kelompok pertama, tidak selalu dapat dimulai dan

nilai terendah dari data, demikian juga dengan batas atas dari kelompok terakhir,

Oleh scbab itu perlu diadakan pengaturan yang berpedoman pada azas simetris.

Maka prosedur dalam membuat distribusi frekuensi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan range dari pengamatan.



ipel, keputus

ila Ho diterii

a mcnolak

sebut.

x menerim£

ebut.

maksimum,

1. Sering di

can kesalaha

ng berhubun

yang lain,

an jenis I s

ikan mempei

Lijian hipote

prosedur peT

dan dengan i

erhipotesis

npel

42

2. Menentukan jumlah kelas (kelompok) dengan kaidah Sturges.

3. Membuat interval kelas dan menghitung frekuensi pengamatan yang jatuh

untuk tiap kelas sehingga diketahui frekuensi untuk masing-masing kelas.

Jumlah distribusi dari semua nitai Yang lebih kecil dari batas atas dari

suatu interval kelas yang bersangkutan disebut frekuensi kumulatif. Untuk

beberapa kepcrluan, kadang-kadang diperlukan distribusi frekuensi kumulatif dari

semua nilai yang lebih besar atau sama dengan batas bawah dari tiap interval kelas

yang digunakan distribusi kumulatif "atau lebih". Jika diinginkan frekuensi

kumulatif dari semua nilai yang lebih kecil atau sama dengan batas bawah dari

tiap interval kelas, maka dinamakan dalam bentuk hasil pembagiannya dengan

total kumulatif, maka dinamakan distnbusi frekuensi kumulatif relatif atau

distribusi persentasi kumulatif.

2.2.6 Uji Hipotesis

Apabiia dengan pertimbangan bahwa sebuah hipotesis tertentu adalah

benar dan ternyata kita perolch bahwa hasil - hasil yang diamati dalam sebuah

sampel random berbeda secara nyata dari hasil hasil yang diharapkan dengan

hipotesisnya atas dasar teori sampling, maka kita akan menyatakan bahwa

pcrbedaan yang diamati adalah perbedaan yang nyata dan kita akan cenderung

untuk menolak hipotesis tersebut.

Uji hipotesis adalah prosedur - prosedur yang mcmungkinkan kita untuk

menentukan apakah sampel - sampel yang diamati berbeda secara nyata dari hasil

vang diharapkan.



45

2.2.6.2 Uji hipotesis kesamaan dua rata - rata

Banyak penelitian yang memerfukan perbandingan antara dua keadaan

atau tepatnva antara dua populasi. Misalnya membandingkan dua cara mengajar,

dua cara produksi, daya scmbuh dua macam obat dan lam sebagainya. Untuk

keperluan ini akan digunakan dasar distribusi sampling mengenai selisih statistik,

misalnya selisih rata- rata dan selisih proporsi.

Misalnva kita mempunyai dua populasi normal masing - masing dengan

rata - rata ,4f dan ^ sedangkan simpangan bakunya J{ dan lT2. Secara

independen dari populasi kesatu diambil suatu sampel acak berukuran nl

sedangkan dari sampel kedua juga diambil sampel secara acak berukuran n2. Dan

kedua sampel im berturut - turut didapat x^sxdanx2.s2. Akan diuji tentang rata -

rata A{ dan A'-. Untuk itu akan diambil hipotsis tandingannya yang akan diuji

adalah :

Ho : A{ ~ A'2

Hi: ^ + A'2

Untuk membedakan hal - hal sebagai berikut:

1. tf -^ iz, = lt dan ff diketahui

Statistik yang digunakan jika Ho benar adalah

7= *-*

'F7\«, n2

Dengan taraf nyata a, maka kriteria pengujian adalah terima Ho jika
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- Z , < Z < 2 , dimana Z . didapat dari daftar normal baku

dengan peluang 1^(1 - a). Dalam hal lainnya Hoditolak.

2 . jx = it2 —(7 dan & tidak diketahui

Jarang sekali a[ dan i72 diketahui sama besarnya. Jika Ho bcnar dan

lT{ ~= it, = ff sedangkan ff tidak diketahui harganya, statistik yang digunakan

adalah :

dencan

xx,

«, tu

S2 ("l _IK2 +{fhJS
ny + n2 ~2

Menurut teori distribusi sampling, maka statistik diatas berdistribusi student

dengan dk ~ ( nl4 n2-2 ). Kriteria pengujiannnya adalah terima Ho jika

t (, <t < t it dimana/^ diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = (nl-i- n2- 2 ).
2 ^ ^

Untuk harga t lainnya Ho ditolak.

2.2.6.3 Uji chi kuadrat ( chi square )

Panda tugas akhir ini akan dibahas pula mengenai Uji Chi Kuadart ( uji ini

tennasuk dalam distribusi kontinu ) yang merupakan salah satu uji statistik yang
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sering dipakai. Uji Chi Kuadrat digunakan sebagai alat bantu yaitu pengujian

distribusi.

Chi Kuadrat memiliki kegunaan- kegunaan sebagai berikut:

- Pengujian tentang kompabilitas (test ofiioodnes of hit) atau kecocokan.

- Pengujian sifat independensi.

- Pengujian sifat homogemtas.

1, Pengujian tentang kompabilitas (test o/Ooodnes ofl-'it) atau kecocokan

Pcrmasalahan yang dihadapi pada pengujian ini adlah menguji apakah

frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya.

Apabiia konsisten maka tidak terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan,

dengan kala lain hipotesisnya dapat diterima. Apabiia tidak konsisten maka

hipotesisnya ditolak.

Ramus yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

2=^ ("'-<--•'r
/=] ei

oi = frekuensi observasi

ei = frekuensi teoritis atau harapan

X2 merupakan ukuran perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi

teoritis atau frekuensi harapannya. Apabiia tidak ada perbedaan antara Irekuensi

observasi dengan frekuensi teoritisnya maka A'" = 0

Perlu diperhatikan bahwa kita harus hati - hati jika X2 terlalu mendekati

nol, karena jarang terjadi bahwa frekuensi observasi hampir sama dengan



49

2.2.6.4 Uji hipotesis rata - rata satu pihak

Panda tugas akhir mi uji rata rata satu pihak digunakan dalam

menentukan apakah model alternatif yang ditawarkan sudah memenuhi tingkat

aspirasi atau belum. Rumus yang digunakan dalam uji rata - rata satu pihak ini

adalah (Sudjana.l992,hal 227 ):

.i *,

s / yjn

Dimana x adalah rata - rata, ^ adalah besarnya tingkat aspirasi rata -

rata waktu tunggu maksimal yang terpendek. s adalah besarnya standar deviasi

dan n adalah jumlah data.

Daerah penerimaan dari uji rata - rata satu pihak ini adalah th < tlaM

atau Ho diterima jika besarnya tlllt < flaM dan sebaliknya.


