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5.1. Kesimpulan

Dari data yang penulis kumpulkan di lapangan, dapat diambil keputusan :

1. Jumlah nasabah yang dijadikan sampel adalah 180 orang, dimana sebagian

besar dari nasabah tersebut berusia 31 - 40 tahun yang pekerjaannya sebagian

besar sebagai pegawai negeri sipil yang penghasilan tetapnya sebagian besar

antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000. Dimana jam kerja nasabah rata-rata 8 jam

per hari.

2. Selama 20 hari kerja, kepadatan antrian nasabah paling besar terjadi pada awal

bulan dibandingkan dengan hari lain ( akhir bulan / tengah bulan ).

Dari analisa / pembahasan yang telah penulis sajikan, dapat diambil

kesimpulan:

1. Tingkat kedatangan nasabah rata-rata 10 orang per jam per loket dan tingkat

pelayanan nasabah rata-rata 9 orang per jam per loket.

2. Jumlah rata-rata nasabah yang menunggu dalam antrian adalah 0,02 orang per

jam dan jumlah rata-rata seluruh nasabah yang menunggu dalam sistem adalah

1,13 orang per jam.

3. Rata-rata waktu tunggu nasabah dalam antrian adalah 0,0046 jam dan rata-rata

waktu tunggu total nasabah dalam sistem adalah 0,1146 jam.
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4. Dengan jumlah loket yang ada saat ini ( 8 loket ), biaya tunggu sebesar Rp

660,22 per hari, biaya pelayanan Rp 112.000 per hari dan biaya totalnya

sebesar Rp 112.660,22 per hari.

5. Jika loket ditambah 1 loket, maka biaya tunggu menjadi Rp 546,49 per hari,

biaya pelayanan menjadi Rp 126.000 per hari dan biaya totalnya menjadi Rp

126.546,49 per hari.

6. Jika loket dikurangi 1 loket, maka biaya tunggu menjadi Rp. 990,33 per hari,

biaya pelayanan menjadi Rp. 98.000 per hari dan biaya totalnya menjadi Rp.

98.990,33 per hari.

5.2. Saran - saran

1. Dengan sistem antrian yang ada saat ini yaitu Multi channel - Single phase

dimana hanya mempunyai antrian tunggal tetapi memiliki beberapa fasilitas

pelayanan, struktur ini melayani dua atau lebih nasabah dalam waktu yang

bersamaan tetapi dalam fasilitas pelayanan yang berlainan, maka nasabah

yang datang pertama akan dilayani pertama sehingga antrian akan tertib dan

tidak akan terjadi perpindahan antrian. Oleh karena itu struktur antrian yang

ada saat ini sebaiknya tidak perlu diadakan perubahan.

2. Dengan mengurangi loket dari 8 loket menjadi 7 loket dapat meminimumkam

biaya tunggu dan biaya pelayanan sehingga mengurangi pemborosan. Oleh

karena itu sebaiknya pihak bank mengurangi loket saat ini menjadi 7 loket,

agar biaya tunggu dan biaya pelayanandapat diminimumkan.


