
BABY

MBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang pemih'han model antrian dan lumlah

server yang optimal, berdasarkan tingkat waktu tunggu maksimal terpendek dari

masing masing model antnan \any diusulkan dari masing masing mode! antnan

yang diusulkan dan model antrian awal yang telah disimulasikan dengan alat

bantu software Arena 3.0. Sebelum kita membua! sualu mode!, kita harus

mempunyai data terlebih dahulu. Data diperoleh dengan mengamati waktu antar

kedatangan antara nasabah yang satu dengan nasabah \ang berikutnya. dan juga

waktu pelayanan pada masing masing teller.

Setelah mamperoleh data, maka kita harus mengetahui distribusi dan

masing masing data. Uji distnbusi dilakukan dengan Input Analyzer pada

software Arena 3.0 Student Version. Hasil pengujian dapat dilihat pada

rangkuman berikut:

'label 5.1 Hasi! uii distribusi data

Data Distribusi

Waktu antar kedatangan \ Normal ( 1.06 , 0.598 )

Waktu pelayanan , Normal ( 3.97 , 1.84 )

Hasi! uji distribusi data ini kemudian akan menjadi input untuk model

simulasi antrian yang dibangun dengan menggunakan program Arena 3.0, baik
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untuk model awal maupun model alternatif 1 , model alternatif 2 , dan model

alternatif 3,

Setelah model antrian awal selesai dibangun dan diverifikasi maka

selanjutnya dilakukan validasi model. Validasi model ini sangat perlu dilakukan

meskipun Arena 3.0 merupakan program simulator yang valid tetapi dalam

pembangunan, pengaruh dan pemodel sangat besar terhadap kevalidan model

yang dibangun.

Kevalidan dari suatu model pada umumnya dan khususnya model simulasi

sangat tergantung dari pengetahuan pemodel terhadap sistem, pengalaman dan

juga penguasaan terhadap program yang digunakan untuk simulasi. Karena dari

ketiga kriteria kevalidan suatu model, tidak semua kriteria dimiiiki oleh penulis

maka validasi model masih sangat dibutuhkan.

Setelah validasi model awal telah dilakukan, maka langkah selanjutnya

adalah membangun model sistem antrian alternatif. Disini akan dibuat 3 alternatif

model sesuai dengan batasan masaiah yang terdapat pada Bab 1. Setelah semua

model awal dan 3 model alternatif dibangun, semua model akan disimulasikan

sebanayak 40 replikasi untuk mengetahui kinerja dan dan model sistem antrian

yang dibuat. Replikasi mempunyai pengertian bahwa setiap menjalankan dan

menghentikan simulasi dengan cara yang sama dan menggunakan set parameter

input yang sama pula, tetapi menggunakan bilangan random yang terpisah untuk

membangkitkan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Sedangkan

panjang waktu simulasi yang diinginkan untuk setiap replikasi disebut length of

replication. Hasi! simulasi dapat dilihat pada lampiran.
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Pertimbangan pemilihan model dan penentuan jumlah teller yang optimal

Dipilih berdasarkan pada tmgkat aspirasi waktu tunggu dalam antrian yang paling

pendek. Jadi model antrian dan jumlah antrian yang akan dipilih adalah model

antrian yang bisa mengurangi waktu tunggu maksimal. Waktu tunggu maksimal

diartikan sebagai waktu mengantri paling lama yang mungkin terjadi pada

nasabah vanu akan melakukan transaksi.



5.1 Pembacaan. Hasi! Simulasi Mode! Sistem Antrian

Pada bagian ini akan dibahas mengenai cara pembacaan hasil model

simulasi sistem antrian yang terdapat dalam lampiran.Untuk pembacaan hasil

simulasi ini hanya akan dijelaskan cara pembacaan model awal sebagai contoh

pembacaan hasil simulasi model antnan yang lainnya. Contoh hasil simulasi

model sistem antrian awal dapat disajikan sebagai berikut:

ARENA jjimul at. ion Results

Sys License- #94 00000

Summary for Replication 40 of 40

Pro-ject: antrian nasabah

AnalysL: Fitrian Anggraen

Replication ended at time

Identifier

Run execution date : 3/18/200'

Model revision date: 3/ 3/200'

: 3 60.0

TALLY VARIABLES

Average Half Width Minimum Maximum Observation5

selesai Ta 1.018 5 .062 64 .0000 0 3 ctTqn 34?

teller 1 Q Queue Time 5. 3780 (Insuf) .00000 16.971 95

telle* 2_Q Queue Time 5.1731 (I.'lSUl) .0000 0 16.219 91

teller 4 Q Queue Tj me 3 . 9-337 ;Tnsuf) .00000 14.515 77

teller 3_Q Queue Time 4.3950 (Insufl .00000 18.032 90

DISCRETE-CHANGE VJiRIAE-LES

Identifier Average Half Width Minimum Maximum Final Value

tell er ?. Busy .9B2Bb {Insufj .00000 1 .0000 1 0000

teller 1 Busy .99636 (insuf) .0 0 0 0 0 1.00 00 1 0 0 00

teller 4 A' ailable 1.0 000 iInsuf) 1.0 0 00 1 .0000 I 0 000

teller 3 Available 1.0000 (Insuf) 1 .0000 1.00 00 1 oooo

teller 2 Available 1.0000 (Insuf) 1.0000 1.0000 I 00 00

jt m tel ler 4 Q .Blbii'f (Insuf) .00 0 00 3 .0 0 0 0 1 0 000

teller 1 A\'ailable 1.0000 (Insuf) i .0000 1.0 000 1 0000

# in teller 3 Q 1.1017 (Insuf) .00000 3.0000 1 0000

# m teliei 2 Q 1.2147 (Insuf) .00000 4.0000 1 0000

teller 4 Ru.sy .90645 (Insui) .cocoo 1 .0000 1 0000

« in teller 1_Q 1.5 60 3 (Tnsuf) .00000 4 .0000 1 0000

teller 3 Busy .98497 (Insuf) .00000 1.0000 .1 0000

Hasil simulasi diatas merupakan hasil simulasi untuk model awal dan

merupakan replikasi ke-40. Summary for replication 40 of 40 menerangkan
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rangkuman hasil simulasi untuk replikasi yang ke-40. Project menerangkan nama

model sistem antrian yang dijalankan. Analyst menerangkan nama orang yang

membuat dan menjalankan model simulasi. Run execution date menerangkan

tanggal saat model simulasi dijalankan. Model revision kapan model simulasi

sistem antrian dibuat. Replication ended at time menerangkan panjangnya waktu

setiap replikasi. PALLY VARIABLE menerangkan hasil perhitungan variabel -

variabel yang terdapat dalam model simulasi. IColom identifier merupakan kolom

yang berisi variabel - variabel yang terdapat dalam model simulasi. Dari hasil

simulasi diatas, identifier atau keterangan yang diikuti kata Queue Time

merupakan identifier yang menunjukan waktu mengantri. Sebagai contoh adalah

pada hasil simulasi dapat dilihat teller I Q Queue 'Time sebesar 5.8780, artinya

rata - rata waktu mengantri pada teller 1adalah 5.8780 satuan waktu. lJada kolom

Half Width terlihat muncul nilai tnsuf nilai ini akan muncul jika pada kolom

observation nilainya kurang dari 320. Observation adalah jumlah entiti yang

masuk ke stastun tersebut hingga akhir replikasi. Kolom minimum adalah waktu

mengantri minimum dari entiti, sedangkan kolom maksimum adalah waktu tunggu

terbesar yang pernah ada dari keseluruhan entiti yang pernah mengantri hingga

replikasi ke 40. Sebagai contoh pada teller I terlihat nilai 16.971 dikolom

maksimum, mi artinya pernah terjadi waktu tunggu sebesar 16.971 satuan waktu

dibagian teller I.

Untuk identifier yang diikuti kata busy merupakan identifier yang

menggambarkan kesibukan operator. Sebagai contoh pada hasil simulasi terlihat

pada teller 1 busy sebesar 0.99636 artinya operator pada teller \ mempunyai
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tingkat kesibukan sebesar 0.99636, dengan kata lain operator pada teller 1 sangat

sibuk. Untuk identifier yang diikuti kata available menunjukan kemampuan

operator. Sebagai contoh pada hasil simulasi terlihat teller 4 Available sebesar

1.0000, artinya operator pada teller 4 mampu melayani dengan baik. Sedangkan

identifier # in teller 1 Q menunjukan jumlah unit dalam hal ini adalah nasabah.

5.2 Penentuan Jumlah Server atau Teller yang Optima! Berdasarkan

Tingkat Aspirasi

Berdasarkan perhitungan pada BAB IV, telah diputuskan bahwa model

antrian pembanding adalah model yang dipilih sebagai model dan model tersebut

akan digunakan untuk membuat model alternatif yang menetukan jumlah server

optimal berdasarkan tingkat aspirasi waktu tunggu maksimal yang lerpendek.

Selanjutnya akan dicari berapa penambahan loket yang optima! dengan

tingkat aspirasi waktu tunngu maksimalnya disesuaikan dengan rata rata waktu

tunggu yang didapat pada prin out hasil simulasi model antrian.

Untuk menyelesaikan kasus ini maka akan dibuat model alternatif

sebanyak 3 model . Model yang dibuat berdasarkan model pembanding yang

mempunyai 4 server / teller. Model simulasi sistem antrian pembanding dengan 5

server / teller dinamakan model alternatif 1, Model simulasi sistem antnan

pembandingdengan 6 server / teller dinamakan model alternatif2, Model simulasi

sistem antrian pembanding dengan 7 server / teller dinamakan model alternate 3.

Ketiga model tersebut dan model pembanding dengan 4 server / teller akan

disimulasikan dan dilihat hasil reportnya. Hasil simulasi yang menunjukan waktu
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tunggu maksimal dan ketiga model tersebut akan disajikan dalam tabel dibawah

ini :

Tabel 5.2 Waktu tunggu maksin hasi! simulasi

Model

Pembanding

4 server

Model

Alternatif 1

5 server

Model

Alternatif 2

6 server

Model

Alternatif 3

7 sewer

10.17 3.4301 1.3933 0,9484

5.397 5.1746 1.3936 0.49674

13.387 1.9071 1.0242 0.22961

6.9774 2.4821 2.2903 1.0965

7.8976 3.8528 2.1814 1.9984

16.147 4.6942

3.0361

2.2003

~3.il 33

1.1897

""' U819 "8.6383

7.2595 3.1455 2.563 2.1809

13.906 3.6533 1.3031 0.44141

8.1461 2.5423 1.4097 0.44555

Tabel $.3 Karakteristik data hasil simulasi

Rata - rata Variansi j

Model Pembanding 9.79

3.39

12.41 \

Model Alternatif 3 1.01 |

Model Alternatif 2 1.89 0.45 |

Model Alternatif 3 1.02 0.44 |
!

Selanjutnya akan dianalisa berapa teller yang dibuluhkan untuk memenuhi

tingkat aspirasi waktu tunggu maksimal tcrpendek yang telah ditentukan
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sebetaumnya. Analisis ini akan menggunakan uji hipotesis satu rata rata satu

pihak. Rumus yang digunakan adalah :

s yjn

x = rata rata waktu tunggu maksimal model alternatif

,4', = besarnya tingkat aspirasi rata - rata waktu tunggu maksimal

tcrpendek

s =• standar deviasi

n - jumlah data

5.2.1 Penentuan jumlah server yang optimal berdasarkan tingkat aspirasi

waktu tunggu maksimum sebesar 2.52 menit

5.2.1.1 Perbandkigim tingkat aspirasi dengan hasil simulasi model

alternatif!

Hipotesis uji untuk membandingkan tingkat aspirasi ( 2.52 menit) dengan

model alternatif 1 adalah :

Ho : A( = 2.52 ( Rata - rata waktu tunggu maksimal hasil simulasi model

alternatif 1 sudah dapat memenuhi tingkat aspirasi )

Hi : ,4' > 2.52 ( Rata - rata waktu tunggu maksimal hasil simulasi model

alternatif 1 belum memenuhi tingkat aspirasi )

Dengan a - 0.05

Diketahui 7 = 3.39



.v2 - y[7 - VToT - 1.005

n -10

dk -9

3.39-2.52
/ = j= -2.74

1.005 VI0

Nilai triilk = /110S„ = 1.83

Ho diterima jika t hitung < t tabel karena nilai t hitung > t tabel yaitu 2.75 > 1.83

maka Ho ditolak.

Kesimpulan ;

Rata - rata waktu tunggu a>aksima! hasi! siuiu!asi model alternatif i belum

memenuhi tmgkat aspirasi

5.2 J .2 Perbandingan tmgkat aspirasi dengan hasil simulasi mode!

alternatif 2

Hipotesis uji untuk membandingkan tingkat aspirasi ( 2.52 menit) dengan

model alternatif 1 adalah :

Ho : A{ = 2.52 ( Rata - rata waktu tunggu maksimal hasil simulasi model

alternatif 1 sudah dapat memenuhi tingkat aspirasi )

Hi : A' > 2.52 ( Rata - rata waktu tunggu maksimal hasil simulasi model

alternatif 1 belum memenuhi tingkat aspirasi )

Dengan ex ~ 0.05



Diketahui :

7 - 1.89

A = 2-52

,v2 - V7 - V^45 =0.67

n = 10

dk -9

1.89-2.52
t =——f= --2.97

0.67 VTo

89

Nilai tridk = f0i05>9 =1.83

Ho diterima jika t hitung < t tabel karena nilai t hitung < t tabel yaitu -2.97 < 1.83

maka Ho diterima.

Kesimpulan :

Rata - rata waktu tunggu maksimal hasi! simulasi mode! alternatif 2 sudah

memenuhi tingkat aspirasi

5.2.1.3 Perbandingan tingkat aspirasi dengpn hasil simulasi mode!

alternatif3

Hipotesis uji untuk membandingkan tingkat aspirasi ( 2.52 menit ) dengan

model alternatif 1 adalah :

Ho : £{ - 2.52 ( Rata - rata waktu tunggu maksimal hasil simulasi model

alternatif 1 sudah dapat memenuhi tingkat aspirasi )
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Hi : ,4' > 2.52 ( Rata rata waktu tunggu maksimal hasi! simulasi mode!

alternatif 1 belum memenuhi tingkat aspirasi )

Dengan a = 0.05

Diketahui :

7^1.02

A - 2.52

is2 = V044 =0.66

n - 10

dk -9

1 Q? - l s?
/ = ' " "7- --7.19

0.66 v'10

Nilai i„jlk = ,'llf)V) = 1.83

a iv ui Lxvi iu.i aiH j isVCl I uiiuii^ i iL*L/v- i rtui %* i SCI nniAi i in luhh - » *a+^- » - - --i• •-",? * . • * * . ' •--•

maka Ho diterima.

Kesimpulan :

Rotq r'jf'4 u/uLtii ^nn<T(T:; maLsinKil h=s^"t i-- =*v»i»I"*tf I mndi'! -J Si ...-ji-jC ; f 1 tiifi'jh

memen»hl tingkat aspirasi



5.3 Analisa Jumlah Server yang Dibutuhkan

Untuk menentukan jumlah server yang optimal dalam model sistem

antrian yang diusulkan ada dua batasan yang saling berlenlangan yaitu :

1. Rata rata waktu tunggu didalam antrian (a) dimana sudah ditentukan

sebelumnya yaitu 2.52 menit. Nilai ini didapat dari hasil wawancara

dengan beberapa nasabah, bahwa rata rata waktu tunggu adalah 2.52

menit.

2. Prosentase menganggur server (X) yang dikehcndaki perusahaan tidak

dapat melebihi 50 %. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

pribadi, menghilangkan rasa lelah, menyortir uang yang sudah menjadi

kebijakan dan perusahaan jika ada teller yang menganggur dan hambatan

- hambatan yang tidak dapat dihindarkan.

Kedua batasan ini mewakili aspirasi pelanggan ( rata rata waktu tunggu ) dan

aspirasi perusahaan ( prosentase menganggur server ).

Untuk menghitung besarnya prosentase menganggur server digunakan data

utilitas dari server yang didapat dan hasil print out hasil simulasi model sistem

antnan. Contoh perhitungan rata rata utilitas untuk mode! sistem antrian

alternatif 1 dengan 5 server adalah :

0.89 + 0.87 + 0.76 + 0.70 + 0.57
Utilitas — ——— -- 0.76

;>

Maka besarnya prosentase menganggur server untuk model alternatif 1 dengan 5

server adalah (1 - 0.76) x 100 % - 24 %

Hubungan antara waktu tunggu maksimum dengan prosentase menganggur server

( X ) setiap model sistem antrian yang diusulkan adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.4 Tabel hubungan waktu tunggu maksimum dengan prosentase

menganggur server.

Jumlah server

Rata - rata waktu tunggu

Prosentase menganggur server

4

9.79

7%

.89 1.02

24% 36% 45 %

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa besarnya a ~~ 2.52 menit

dan besarnya ji ~ 50 %. Disini ada dua mode! alternatif yang memiliki rata- rata

waktu tunggu lebih kecil dan a dan prosentase menganggur server lebih kecil

dari 3, yaitu model alternatif 2 dan mode! alternatif 3. Berdasarkan waktu

tunggu maksimum dan prosentase menganggur server, maka model sistem antrian

yang dipiiih adalah model alternatif 2 dengan jumlah server 6 sebagai model yang

optimal.




