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2.1. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilakukan oleh Charyermywati mahasiswi dari Universitas Islam

Indonesia dengan judul skiipsi yaitu "Analisis Teori Antrian Nasabah Bank BRl

Kantor Cabang Sleman" pada tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat antrian nasabah pada bank BRl dan untuk mengetahui berapa

besarnya biaya pelayanan dan biaya menungu yangterjadi akibat antrian tersebut.

Dan peneliiiau inidiketahui bahwa antrian yang terjadi cukup tinggi, dikareiiakan

nasabah yang datang lebih banyak daripada nasabah yang dilayani. Untuk

mengurangi biaya menunggu akibat terlalu lama di dalam antrian maka perlu

adanya peiiambahan fasilitas pelayanaii. Hal ini disebabkan waktu pelayanan yang

kurang cepat. Untuk mengurangi antrian pihak bank harus menambah seorang

pegawai dan satu buah komputer serta penambahan biaya listrik dan biaya gaji

pegawai.

2.2. LANDASAN TEORI

Judul yang sedang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini termasuk dalam

penelitian manajemen operasional. Oleh karena itu, sebelum penulis menyajikan

konsep-konsep teori antrian, terlebih dahulu penulis menyajikan beberapa

pengeitian peneliiiau operasional itu sendiri.



Menurut Churchman, Arkoff dan Arnoff pada tahun 1950-an mengemukakan

pengertian riset operasi sebagai :

"Aplikasi metode-metode, teknik-teknik dan peralatan-paralatan ilmiah dalam

menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan

tujuan ditemukannya pemecahan yangoptimum masalah-masalah tersebut."2

Ada juga pengertian lain mengenai penelitian operasional yang sebenarnya

mempunyai inti yang sama yaitu :

"Aplikasi metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah kompleks dalam

mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia,

mesin-mesin, material, dan uang dalam industri, bisnis pemerintahan dan

pertahanan. Tujuannya adalah membantu manajemen untuk menentukan

kebijakan dan tindakan secara ilmiah."3

Jadi jelas bahwa penelitian optimum ini adalah merupakan alat yang

digunakan untuk dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan

secara ilmiah terhadapmasalah-masalah opersi perusahaan.

2.3. KONSEP TEORI ANTRIAN

Teori antrian diciptakan pada tahun 1909 oleh ahli matematika dan insinyur

berkebangsaan Denmark yang bemama A.K.Erlang. Dengan mengembangkan

model antrian untuk menentukan jumlah yang optimal dari fasilitas telephone
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switching yang digunaka untuk melayani pennintaan yang ada. Penggunaan

model antrian ini makin meluas tepatnya mulai sejak akhir PDke-II.

Adapun yang dimaksud dengan proses antrian adalah : "Suatu proses yang

berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas

pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu bans (antrian) jika semua pelayanan

sibuk dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut."4

2.4. TUJUAN TEORI ANTRIAN

Tujuan dasar dari teori antrian adalah untuk meminimumkan total dua biaya

yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung

yang ditimbulkan pada individu harus menunggu untuk dilayani. Tetapi masih

dalam jumlah yang wajar dan tetap dapat memberikan kepuasan kepada pihak

yangantri.

2.5. KOMPONEN-KOMPONEN DALAM SISTEM ANTRIAN

2.5.1. Sumber Masukan (Input)

Sumber masukan dari suatu sistem antrian dapat terdiri dari suatu populasi

orang, barang, komponen atau kertas kerja yang datang pada sistem untuk

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

besaran yang tak terbatas. Anggaran ini adalah hampir umum karena perumusan

sumber masukan yang tak terbatas. Suatu populasi dianggap besar bila populasi

tersebut besar dibanding dengan kapasitas sistem pelayanan.

4Richard Bonson, Teori dan Soal-Soal Operation Research, Cetakan 4, Erlaggan, Jakarta 1996
hal 308 Alih Bahasa
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2.5.2. Pola Kedatangan

Pola kedatangan para pelanggan biasanya dicirikan oleh waktu antar

kedatangan, yakni waktu antara kedatangan dua pelanggan yang berurutan pada

suatu fasilitas pelayanan. Para pelanggan mungkin datang setiap lima menit

(constant arrival distribution), atau mungkin datang secara acak (arrival pattern

random).

Dengan demikian terdapat dua cara pola kedatangan (arrival pattern) yaitu :

menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu atau menggambarkan jumlah

kedatangan dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang

berbeda. Dalam hal ini juga ada yang dikenal dengan penolakan (bulking) dan

pembatalan (reneging). Penolakan terjadi apabila seorang pelanggan menolak

untuk memasuki suatu fasilitas pelayanan karena antriannya terlalu panjang.

Sedangkan pembatalannya terjadi apabila seorang pelanggan yang telah berada

dalam suatu antrian meninggalkan antrian dan fasilitas pelayanan yang dituiu

karena telah menunggu terlalu lama.

Variasi lainnya dalam pola kedatangan adalah kedatangan dari kelompok-

kelompok individu. Vila lebih dari satu individu memasuki sistem seketika secara

bersama-sama, maka terjadi denga apa yang disebut Bulk Arrival.

2.5.3. Disipiin Antrian

Disiplin antrian adalah "aturan dalam mana para pelanggan dilayani."5 Atau

dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan pedoman yang digunakan untuk

menyeleksi individu mana yang akan dilayani terlebihdahulu.

5Richard Bonson, op.cit, hal 310



Disiplin antrian yang paling umu digunakan adalah pedoman First Come

First Served (FCFS), yang pertama kali datang yang pertama kali dilayani. Selain

itu ada beberapa disiplin antrian yang lain seperti pedoman Last Come First

Served (LCFS), yang terakhir datang yang pertama kali dilayani. Shortest -

Operating (Service) - Time (SOT), Longest - Operating Time (LOT) dan

Service InRandom Order (SIRO).

2.5.4. Kapasitas Sistem

Yang dimaksud kapasitas sistem adalah "Jumlah maksimum pelanggan,

mencakup yang sedang dilayani dan yang berada dalam antrian, yang dapat

ditampung oleh fasilitas pelayanan pada saat yang sama." 6 Apabila seorang

pelanggan datang pada suatu tempat fasilitas yang telah penuh, maka pelanggan

ini ditolak untuk memasukinya,dan tidak diperkenankan untuk menunggu di luar

(karena akan memperbesar kapasitas) dan dipaksa untuk meninggalkan tempat

pelayanan tersebut tanpamendapatkan pelayanan.

Sebuah sistem yang tidak membatasi jumlah pelanggan di dalam fasilitas

pelayanannya memiliki kapasitas tak berhingga, sedangkan suatu sistem yang

membatasi jumlahpelanggan memiliki kapasitas berhingga.

2.5.5. Pola Pelayanan / Tingkat Pelayanan

"Waktu yang digunakan untuk melayani individu-individu dalam suatu sistem

disebut waktu pelayanan (sevice lime)"' Waktu pelayanan ini dapat bersifat

deterministik, atau berupa suatu variabel acak yang distribusi probabilitasnya

dianggap telah diketahui. Bila waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial

Richard Bonson, op.cit, hal 310
Richard Subagyo, marwan Asri, T. Hani Handoko, op cit, hal 268



atau distribusinya acak, maka tingkat pelayanannya akan mengikuti suatu

distribusi poisson.

2.5.6. Notasi Kendall

Notasi Kendall untuk merinci ciri dari suatu antrian adalah v/w/y/z, dimana v

untuk menunjukkan pola kedatangan, w menunjukkan pola pelayanan, x

menyatakan jumlah pelayanan yang ada, y menyatakan kapasitas sistem dan z

menandakan disiplin antrian.

2.5.7. Keluar (exit)

Sesudah seseorang (individu) telah selesai dilayani, kemudian keluar dari

sistem. Sesudah keluar, mungkin bergabung pada satu diantara kategori populasi.

Individu tersebut mungkin saja bergabung dengan populasi asal dan mempunyai

probabilitas yang sama untuk memasuki sistem kembali, atau mungkin bergabung

dengan populasi lain yang mempunyai probabilitas yang lebih kecil dalam hal

kebutuhan pelayanan tersebut kembali.

2.6. STRUKTUR ANTRIAN

Ada empat model struktur antriandasaryang umuterjadi dalam seluruh sistem

antrian:

a. Single Channel - Single Phase

Single Channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem

pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single Phase menunjukkan bahwa

hanya ada satu station pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang

dilaksanakan. Setelah menerima pelayanan, individu-individu keluar dari sistem.
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Sistem Antrian Keluar

Sumber populasi ^ Antri •Fasilitas ^Individu
Pelayanan yangtelah

dilayani

b. Single Channel - Multiphase

Istilah multiphase menunjukkan dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan

secara berurutan.

Sistem Antrian

Sumber Populasi • M • S • M • S •Keluar

Phase 1 Phase 2

c. Multichannel - Single Phase

Sistem ini terjadi kapan saja dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh

antrian tunggal.

Sumber jj s

•M-

Populasi ^^.S

•• Keluar

d. Multichannel - Multiphase

Setiap sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap,

sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu.



wS~^M

Sumber yS

Populasi M *" S—•M
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"•Keluar

Ting 2.7. MODEL ANTRIAN
> pela]

Dalam mengelompokkan model-model antrian yang berbeda-beda digunakan

suatu notasi yang disebut Kendall's Notation. Model-model antrian tersebut

dirumuskan sebagai berikut:

Pois;

F

P
Model 1 : WW\l\l\

Model 2 : M/M/S/l/1

Model3:M/M/l/I/F

Model 4 : M/M7S/F/I

Tanda pertama notasi selalu menunjukkan distnbusi tingkat kedatangan.

Dalam hal ini, M menunjukkan tingkat kedatangan mengikuti suatu distribusi

probabilitas piosson. Tanda kedua menunjukkan distribusi tingkat pelayanan

mengikuti distribusi probabilitas piosson.

Tanda ketiga menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan (channels) dalam

sistem. Tanda keempat juga kelima ditambahkan untuk menunjukkan apakah

sumber populasi dan kepanjangan antrian adalah tak terbatas (I) atau terbatas (F).
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2.8. MODEL ANTRIAN DAN APLIKASINYA

Model 1 : M/M//I/I

Model mi merupakan model antnan yang paling sederhana, tetapi banyak
mengandung asumsi-asumsi yang harus ditepati.

Sumber Tingkat

tak ^. kedatangan

terbatas Poisson

FCFS

Populasi (I) Antrian (M) Kepanjangan

Antrian tak-

Terbatas (I)

Tingkat

pelayanan.

Poisson

-• Keluar

Fasilitas

pelayanan (M/I)

Model 2 : M/M/S/I/I

Dalam model ini menggunakan sistem multichannel - single phase yang

mempunyai antrian tunggal melalui beberapa fasilitas pelayanan. Model ini

identik dengan model 1dengan perbedaan bahwa dua atau lebih individu dapat

dilayani pada waktu bersamaan oleh fasilitas-fasilitas pelayanan yang berlainan.



FCFS

Tingkat

pelayanan —,

Piosson
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Sumber

Tak

Terbatas

Tingkat

tedatangan

Poisson

"Keluar

Tingkat

pelayanan

Poisson

Populasi (1) Antrian (M) Kepanjangan

Antrian tak

Terbatas (I)

Fasilitas pelayanan

(M/S)

Model 3 : M/M/l/I/F

Model mi identik dengan model 1, dengan perbedaan bahwa kepanjangan
antrian adalah terbatas.

Sumber

Tak

Terbatas

Tingkat

-•kedatangan -

Poisson

Populasi (I) Antrian (M)

FCFS Tingkat

-•pelayanarr

Poisson

Kepanjangan

Antrian

Terbatas (F)

Fasilitas

pelayanan

(M/I)

•>Keluar

Model 4 : M/M/S/F/I

Model 4 im ekuivalen dengan model 2, dengan perbedaan model ini

mempunyai sumber populasi yang terbatas.



^ Tingkat

pelayanan

Poisson

Sumber Tingkat FCFS

Terbatas —•kedatangan

Poisson

•

Tingkat

•Ke

pelayanan J

Poisson

Populasi (F) Antrian (M) Kepanjangan Fasilitas pelayanan
Antrian tak (M/S)

Terbatas (1)

2.9. RUMUS-RUMUS DALAM TEORI ANTRIAN

a. Melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh dari loket-loket pelayanan
Bank Rakyat Indonesia pada periode tertentu.

b. Melakukan perhitungan rata-rata kedatangan nasabah per jam (X)

jumlah nasabah yang datang
X =

periode waktu (jam)

c. Menghitung rata-rata pelayanan nasabah per jam (p. )

Jumlah nasabahyang dilayani
H

periode waktu (jam )



Expe<

E(Ct;

.M

ml

P

l-V

fi.m j

d. Perhitungan jumlah rata-rata nasabah yang menunggu dalam antrian (Nt)

ku
X

\fjN, = P.
' (m-\)\(mfi-£f "

e. Perhitungan jumlah rata-rata seluruh nasabah yang menunggu dalam sistem

(Ns)

M

f. Perhitungan rata-rata waktu tunggu nasabah dalam antrian (Tt)

Km)
T=-

^l-^2
/u. m. m

\.mMJ

g. Perhitungan rata-rata waktu tunggu total nasabah dalam sistem (Ts)

1
L={,+

h. Melakukan perhitungan biaya total minimum

• Biaya menunggu (costwaiting)

Biaya tunggu terjadi bila suatu sistem mempunyai sumber daya pelayam

yang tidak mencukupi. Dengan catatan biaya yang terjadi linier.

Total expected waiting cost per periode waktu

E (Cw) = nq Cw

an
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Biaya pelayanan

Biaya menunggu dapat dikurangi dengan menambah fasilitas pelayanan,

sehingga menaikkan biaya penyediaan pelayanan. Dengan catatan biaya

yang terjadi linier.

Biaya penambahan fasilitas pelayanan linier:

Biaya total:

Expected total cost service per periode waktu

E (Cs) = S Cs

Expected total cost periode waktu E (Ct)

E (Ct) = E (Cs) + E (Cw) = S Cs + nq Cw

i. Menghitung probabilitas tidak adanasabah yang menunggu dalam sistem

1
P =

+

m ' \
jum

j. Probabilitas nasabah yang menunggu dalam antrian

P =
OY p..

W
m\

1 -V


