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LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1 Manajemen Operasi/ Produksi

2.1.1 Pengertian Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu

management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur Samsudin (2010).

Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara

beragam, diantaranya:

Menurut James A.F Stoner yang dialihbahasakan oleh Fahmi (2011)

menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan sumber daya-sumber

daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Sedangkan pengertian menurut Assauri (2008) dalam bukunya yang berjudul

“Manajemen Produksi dan Operasi” menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai

tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang

lain”.

Kemudian pengertian menurut Griffin (2004) menyatakan bahwa:

“Manajemen adalah serangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan

pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian

yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi manusia, financial dan

informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif

dan efisien”.



Berdasarkan semua definisi di atas dijelaskan bahwa manajemen merupakan

suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara

efektif dan efisien dengan menggunakan orang-orang melalui fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan menggunakan

sumber-sumber daya yang tersedia. Efektif berarti berusaha mencapai tujuan

organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara efisien berarti mencapai

tujuan-tujuan organisasi dengan sumber daya yang minimum, yang artinya

penggunaan uang, waktu, material, dan manusia dengan cara yang terbaik

2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen seperti yang dikemukan

sebelumnya, terlihat bahwa manajemen merupakan suatu proses. Proses adalah cara

sistematik yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan. Manajemen sebagai

suatu proses terdiri dari beberapa aktivitas yang disebut Managerial Functions

Nilasari & Wiludjeng (2006). Fungsi-fungsi manajerial ini terdiri dari aktivitas

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

1. Fungsi Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan aktivitas penetuan tujuan atau sasaran yang akan

dicapai dan menentukan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dalam bisnis

merupakan hal yang penting karena rencana alasan terhadap seluruh tindakan

yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Beberapa manfaat perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Dapat memberikan arah pada berbagai kegiatan agar terfokus pada

pencapain tujuan

b. Membentuk perkiraan peluang dimasa mendatang



c. Dapat mengurangi ketidakpastian dimasa yang akan datang jika

perencanaan dilakukan dengan pertimbangan yang matang

d. Dengan perencanaan akan timbul efisiensi sehingga dapat menghindari

pengeluaran biaya-biaya yang tidak perlu

e. Dengan perencanaan dapat diukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan,

sehingga akan mempermudah pengawasan.

Bentuk-bentuk perencanaan yang ada dalam perusahaan yaitu:

a. Tujuan (Objective)

Tujuan merupakan suatu sasaran kegiatan yang sedapat mungkin dicapai

dalam jangka waktu tertentu.

b. Kebijakan (Policy)

Suatu pernyataan atau pengertian yang digunakan untuk mengambil

keputusan terhadapan tindakan-tindakan yang dijalani untuk mencapai

tujuan.

c. Strategi (Strategy)

Program yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

yaitu bagaimana perusahaan akan melaksanakan misinya.

d. Prosedur (Procedure)

Serangkaian tindakan yang akan dijalankan untuk mempermudah

pelaksanaan kegiatan perusahaan.

e. Aturan (Rule)

Bagian dari prosedur dan merupakan tindakan yang spesifik.

f. Program (Program)

Merupakan kombinasi dari kebijakan, prosedur, aturan dan pemberian

tugas disertai dengan anggaran.



2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen dapat diartikan

sebagai proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk bekerja sama

dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Dalam pengorganisasian,

seorang manajer harus dapat mengatur dan mengalokasikan pekerjaan dan

sumber daya diantaranya para anggota organisasi sehingga mereka dapat

mencapai tujuan.

3. Fungsi Pengarahan (Directing)

Pengarahan meliputi tindakan untuk pembimbing dan mengusahakan agar

semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah

tercapainya tujuan.

Fungsi pengarahan yang harus dilakukan oleh setiap manajer meliputi 3 unsur

yaitu:

a. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang akan mendorong

seseorang untuk melakukan tindakan. Sewaktu manajer memotivasi

karyawan, maka terjadi proses pemberian motif (penggerak) kepada

karyawan untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan

oerganisasi dapat tercapai.

b. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi

dan membujuk orang lain agar melakukan tindakan untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu. Pimpinan adalah seseorang yang berada pada suatu

kelompok, yang memiliki peranan sebagai pemberi tugas dan

pengkoordinir kegiatan kelompok dan menjadi penanggung jawab

utamanya.

c. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu

pihak/pengirim kepada pihak lainnya/penerima sehingga dapat

menimbulkan pengertian atau pemahaman pada pihak penerima informasi.



Dalam melakukan fungsi pengarahan otomatis seorang manajer akan

selalu melakukan proses komunikasi dengan berbagai pihak.

4. Fungsi Pengendalian (Controlling)

Fungsi pengendalian bertujuan memastikan apakah tujuan yang telah

ditetapkan telah tercapai. Dalam pengendalian, seorang manajer perlu

membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan atau rencana

semula. Sehubungan dengan hal tersebut, manajer sedapat mungkin

menemukan dan sesegera mungkin mengoreksi adanya penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi.

2.1.3 Pengertian Manajemen Operasional

Dalam melakukan kegiatan produksi membutuhkan usaha atau cara untuk

merencanakan, mengatur dan mengelola faktor-faktor produksi yang meliputi 6M

(man, machine, money, materials, modal, and market) dengan keahlian manajerialnya

sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengelolaannya disebut manajemen operasi.

Pengertian mengenai Manajemen Operasi telah didefinisikan oleh beberapa

ahli diantaranya oleh Assauri (2008) dalam buku Manajemen Produksi dan

Operasi menyatakan bahwa:

“Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan

mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya

manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan, secar efektif

dan efisien, untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu

barang dan jasa.”

Sedangkan menurut Heizer & Render (2006) dalam buku Operations

Management menyatakan bahwa:



“Manajemen operasi (opration management) adalah serangkaian aktivitas

yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah

masukan (input) menjadi keluaran (output).”

Sedangkan pengertian menurut Tampubolon (2004) dalam buku Manajemen

Operasional menyatakan bahwa:

“Manajemen Operasional didefinisikan sebagai manajemen proses konversi,

dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen

masukan (input) yang diubah menjadi keluaran (output) yang diinginkan,

berupa barang, jasa, atau layanan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi

merupakan suatu aktivitas yang berupa merencanakan, mendesain, memprbaiki

sisitem operasi dalam rangka mengubah input menjadi output dengan menggunakan

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif untuk

menghasilkan produk atau jasa yang akan dijual ke konsumen.

2.2 Teori Antrian

2.2.1    Pengertian Teori Antrian

Antrian dapat terjadi apabila orang, komponen mesin atau unit barang harus

menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari fasilitas pelayanan yang sedang

beroperasi pada kapasitas tertentu sehingga tidak melayani mereka untuk sementara

waktu.

Ketika para konsumen menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan, maka

keberadaan sistem antrian sangat diperlukan. Beberapa contoh berikut menunjukan

bahwa penggunaan sistem antrian sangat membantu untuk melancarkan pelayanan

kepada konsumen seperti:

1. Konsumen menunggu pelayanan di kasir.

2. Penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis.

3. Pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar.



4. Pesawat terbang menunggu pelayanan menara pengawas untuk melakukan

landing atau take off.

5. Mahasiswa menunggu untuk registrasi.

Sebagian contoh diatas sesungguhnya dapat didesain lebih efisien dengan

menggunakan teori antrian. Teori antrian pertama kali diciptakan oleh A.K Erlang

seorang ahli matematik Denmark pada tahun 1909.

Pengertian teori antrian sendiri menurut Taha (2007), teori antrian adalah

teori yang menyangkut studi matematika dan antrian-antrian atau baris-baris

penungguan. Formasi baris-baris penungguan merupakan sesuatu yang biasa terjadi

apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk

menyelenggarakan pelayanan tersebut.

Apabila pelayanan terlalu banyak maka akan memerlukan biaya yang besar,

sebaliknya jika kapasitas pelayanan kurang, maka akan terjadi baris penungguan

dalam waktu yang cukup lama yang juga akan menimbulkan biaya baik berupa

ongkos sosial, kehilangn langganan ataupun pengangguran kerja. Tujuan utama teori

antrian ialah mencapai keseimbangan anatara ongkos pelayanan dengan ongkos yang

disebabkan oleh adanya waktu penunggu tersebut.

Proses yang terjadi pada model antrian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Antrian

Unit Selesai

Sumber : (Taha, 2007)

Sumber Input Antrian Mekanisme
Pelayanan



Unit-unit langganan yang memerlukan pelayanan yang diturunkan dari suatu

sumber input memasuki sistem antrian dan ikut dalam antrian. Dalam waktu tertentu,

anggota antrian ini dipilih untuk dilayani. Pemilihan ini didasarkan pada suatu antrian

tertentu yang disebut disiplin antrian (service discipline). Pelayanan yang diperlukan

dilaksanakan dengan suatu mekanisme pelananan tertentu (service mechanism).

Setelah itu unit-unit langganan meninggalkan sistem antrian.

2.2.2 Karakteristik Sistem Antrian

2.2.2.1 Karakteristik Kedatangan

Sumber input yang menghadirkan kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem

pelanggan bagi sebuah sistem pelanggan memiliki tiga karakteristik utama Heizer &

Render (2006) yaitu:

1. Ukuran Populasi Kedatangan

Ukuran populasi dilihat sebagai tidak terbatas dan terbatas. Populasi yang

tidak terbatas adalah jika jumlah kedatangan atau pelanggan pada sebuah

waktu tertentu hanyalah sebagaian kecil dari semua kedatangan yang

pontensial. Populasi terbatas adalah sebuah antrian ketika hanya ada pengguna

pelayanan yang potensial dengan jumlah terbatas.

2. Perilaku Kedatangan

Perilaku kedatangan dalam memperoleh pelayanan, ada tiga karakeristik

perilaku kedatangan yaitu:

a. Pelanggan yang sabar adalah mesin atau orang-orang yang menunggu

dalam antrian hingga mereka dilayani dan tidak berpindah dalam garis

antrian.

b. Pelanggan yang menolak tidak mau bergabung dalam antrian karena

merasa terlalu lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi

kebutuhan mereka.



c. Pelanggan yang membelot adalah pelanggan yang berada dalam antrian

akan tetapi menjadi tidak sabar dan meninggalkan antrian tanpa

melengkapi transaksi mereka.

3. Pola Kedatangan Pada Sistem

Menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan memasuki sistem. Distribusi

kedatangan yaitu pelanggan yang datang pada setiap periode tertentu atau

yang datang secara acak.

2.2.2.2 Karakteristik Antrian

Garis antrian itu sendiri adalah komponen yang kedua pada sebuah sistem

antrian. Panjangnya sebuah barisan bisa tidak terbatas atau terbatas. Sebuah antrian

disebut terbatas jika antrian tersebut tidak bisa, baik oleh adanya peraturan maupun

keterbatasan fisik, tidak dapat meningkat lagi tanpa batas. Sebagai contoh sebuah

tempat pakas rambut kecil, hanya akan memiliki jumlah kursi tunggal yang terbatas.

Sebuah antrian disebut tidak terbatas ketika ukuran antrian tersebut tidak dibatasi,

seperti pada kasus pintu tol yang melayani mobil yang datang.

Dalam proses menunggu, perusahaan penyedia layanan seyogyanya

menerapkan disiplin antrian. Menurut Nugroho, Saragih & Eko (2012), disiplin

antrian merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam

memberikan pelayanan pelanggan, misalnya:

1. FCFS (First Come First Served)

Aturan umum yang diterapkan oleh perusahaan penyedia layanan, dimana

pelanggan yang pertama kali datang akan mendapatkan prioritas utama untuk

mendapatkan pelayanan.



2. LCFS (Last Come First Served)

Diterapkan untuk saat-saat tertentu, dimana pelanggan yang datang terakhir

akan dilayani terlebih dahulu.

3. PS (Priority Service)

Pelayanan yang diberikan berdasarkan prioritas.

4. SIRO (Service in Random Order)

Pelayanan yang dilakukan secara acak (random), tanpa memperhatikan

urutan.

Model antrian membantu para manajer membuat keputusan untuk

menyeimbangkan biaya pelayanan dengan menggunakan biaya antrian. Dengan

menganalisis antrian akan dapat diperoleh banyak ukuran kinerja sebuah sistem

antrian, meliputi hal berikut:

1. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian.

2. Panjang antrian rata-rata.

3. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem (waktu tunggu

ditambah waktu pelayanan).

4. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem.

5. Faktor utilitas sistem.

6. Probabilitas sejumlah pelanggan berada dalam sistem.

2.2.2.3 Karakteristik Pelayanan

Menurut Heizer & Render (2006), komponen ketiga dari setiap sistem

antrian adalah karakteristik pelayanan. Dua hal penting dalam karakteristik pelayanan

adalah sebagai berikut:



1. Desain Sistem Pelayanan

Pelayanan pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran yang ada

(sebagai contoh jumlah kasir) dan jumlah tahapan (sebagai contoh jumlah

pemberhentian yang harus dibuat). Sebuah sistem antrian jalur tunggal

(single-channel queuing system), dengan satu kasir, biasanya merupakan bank

kendaraan-lewat (drive-in bank) dengan hanya satu kasir yang dibuka. Pada

sisi lain, jika bank memiliki beberapa kasir yang sedang bertugas, dimana

setiap pelanggan yang menunggu dalam satu jalur antrian bersama untuk kasir

pertama yang dapat melayani, maka disebutkan sistem antrian jalur berganda

(multiple-channel queuing system).

Di dalam antrian satu tahap (single-phase system), pelanggan menerima

pelayanan hanya dari satu stasiun dan kemudian pergi meninggalkan sistem.

Dan jika menempatkan disebuah stasiun dan melanjutkan ke stasiun kedua

maka disebut tahapan berganda (multi-phase system).

Desain sistem antrian dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Single Channel-Single Phase

Single Channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki system

pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single Phase berarti hanya ada

satu fasilitas pelayanan. Contohnya sebuah kantor pos yang hanya

mempunyai satu loket pelayanan dengan jalur satu antrian, supermarket

yang hanya memiliki satu kasir sebagai tempat pembayaran.

Gambar 2.2

Single Channel – Single Phase

Kedatangan                                                                                       Keluar
Fasilitas
Pelayanan



b. Single Channel-Multi Phase

Sistem antrian jalur tunggal dengan tahapan berganda ini atau

menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara

berurutan. Contohnya adalah pencucian mobil, tukang cat mobil, dan

sebagainya

Gambar 2.3

Single Channel – Multi Phase

Kedatangan Keluar

c. Multi Channel-Single Phase

Sistem multi channel-single phase terjadi dimana ada dua atau lebih

fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya adalah antrian

pada sebuah bank dengan beberapa teller, pembelian tiket atau karcis yang

dilayani oleh beberapa loket, pembayaran dengan beberapa kasir, dan lain-

lain.

Gambar 2.4

Multi Channel – Single Phase

Kedatangan Keluar

Fasilitas
Pelayanan
Tahap 1

Fasilitas
Pelayanan
Tahap 2

Fasilitas
Pelayanan
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Fasilitas
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Pelayanan
Jalur 3



d. Multi Channel-Multi Phase

Sistem multi channel-multi phase ini menunjukan bahwa setiap sistem

mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap sehingga

terdapat lebih dari satu pelanggan yang dapat dilayani pada waktu

bersamaan. Contohnya pada pelayann yang diberikan kepada pasien di

rumah sakit dimulai dari pendaftaran, diagnosa, tindakan medis, sampai

pembayaran, registrasi ulang mahasiswa baru pada sebuah universitas, dan

lain-lain.

Gambar 2.5

Multi Channel – Multi Phase

Kedatangan Keluar

2. Distribusi Waktu Pelayanan

Pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan dimana pola ini bisa konstan

ataupun acak. Jika waktu pelayanan konstan, maka waktu yang diperlukan

untuk melayani setiap pelanggan sama. Dapat diasumsikan bahwa waktu

pelayanan acak dijelaskan oleh distribusi probabilitas eksponensial negatif

(negative exponential probability).

2.2.3 Mengukur Kinerja antrian

Model antrian membantu para manajer membuat keputusan untuk

menyeimbangkan biaya pelayanan dengan menggunakan biaya antrian. Dengan
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Jalur 1
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menganalisis antrian akan diperoleh banyak ukuran kinerja sebuah sistem antrian,

meliputi hal berikut (Heizer & Render, 2006):

a. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian

b. Panjang antrian rata-rata

c. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem (waktu tunggu

ditambah waktu pelayanan).

d. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem.

e. Probabilitas fasilitas pelayanan akan kosong.

f. Faktor utilitas sitem.

g. Probabilitas sejumlah pelanggan berada dalam sistem.

2.2.4 Biaya Antrian

Para manajer menginginkan antrian yang cukup pendek sehingga pelanggan

tidak akan merasa kesal dan kemuian meninggalkan antrian tanpa membeli, ataupun

membeli tetapi tidak pernah kembali lagi. Bagaimanapun juga, para manajer masih

dapat mentoleransi adanya antrian, jika biaya antrian yang terjadi seimbang dengan

biaya penghematan untuk menyediakan fasilitas pelayanan.

2.2.5 Model Antrian

Beragam model antrian dapat diterapka di bidang Manajemen Operasional.

Terdapat empat model yang sering dipergunakan yaitu sebagai berikut.



Tabel 2.1

Model Antrian

Model Nama
(nama
teknis
dalam
kurung)

Contoh Jumlah
Jalur

Jumlah
Tahapan

Pola
Tingkat
Kedatang
an

Pola Waktu
Pelayanan

Ukuran
Antrian

Aturan

A Sistem
sederhana
(M/M/1)

Meja
informasi di
department
store

Tunggal Tunggal Poisson Eksponensial Tidak
terbatas

FIFO

B Jalur
berganda
(M/M/S)

Loker tiket
penerbangan

Jalur
berganda

Tunggal Poisson Eksponensial Tidak
Tebatas

FIFO

C Pelayanan
konstan
(M/D/I)

Tempat
pencucian
mobil
otomatis

Tunggal Tunggal Poisson Konstan Tidak
tebatas

FIFO

D Populasi
terbatas

Bengkel
yang
memiliki
hanya
selusin
mesin yang
dapat rusak

Tunggal Tunggal Poisson Eksponensial Terbatas FIFO

Sumber: (Heizer & Render, 2006)

1. Model A : Model antrian jalur tunggal dengan kedatangan berdistribusi

poisson dan waktu pelayanan eksponensial.

Permasalahan antrian yang paling umum mencakup jalur antrian jalur tunggal

atau satu stasiun pelayanan. Dalam situasi ini, kedatangan membentuk satu

jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal.

Diasumsikan system berada dalam kondisi berikut:

a. Kedatangan dilayani atas dasar first-in, first-out (FIFO), dan setiap

kedatangan menunggu untuk dilayani, terlepas dari panjang antrian.

b. Kedatangan tidak terikat pada kedatangan yang sebelumnya, hanya saja

jumlah kedatangan rata-rata tidak berubah menurut waktu.



c. Kedatangan digambarkan dengan distribusi probabilitas poisson dan

datang dari sebuah populasi yang tidak terbatas (atau sangat besar).

d. Waktu pelayanan bervariasi dari satu pelanggan dengan pelanggan yang

berikutnya dan tidak terikat satu sama lain, tetapi tingkat rata-rata waktu

pelayanan diketahui.

e. Waktu pelayanan sesuai dengan distribusi probabilitas eksponensial

negatif.

f. Tingkat pelayanan lebih cepat daripada tingkat kedatangan.

Rumus antrian untuk model A:

Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem (yang menunggu untuk dilayani) := 	 − 	
Jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem (waktu menunggu

ditambah waktu pelayanan):= 	 	 − 	
Jumlah unit rata-rata yang menunggu dalam antrian:= 	 	( − )	
Waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian:= −
Faktor utilitas sistem:= 	



Probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem (yaitu unit pelayanan kosong):= 1 − 	
Probabilitas terdapat lebih dari sejumlah k unit dalam sistem, dimana n adalah

jumlah unit dalam sistem:= 	
Notasi:

= jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu

= jumlah orang yang dilayani per satuan waktu

2. Model B : Model antrian jalur berganda

Sistem antrian jalur berganda dimana terdapat dua atau lebih jalur atau stasiun

pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang datang. Asumsi

bahwa pelanggan yang menunggu pelayanan membentuk satu jalur dan akan

dilayani pada stasiun pelayanan yang tersedia pertama kali pada saat itu.

Bentuk antrian jalur berganda, satu tahap masih banyak ditemukan pada

sebagian besar bank saat ini. Sebuah jalur umum dibuat, dan pelanggan yang

berada di barisan terdepan yang pertama kali dilayani.

Pelayanan pada sistem jalur berganda ini dilakukan secara first-come, first-

served, dan semua station pelayanan diasumsikan memiliki tingkat pelayanan

yang sama. Asumsi lain yang terdapat dalam model jalur tunggal juga

berlaku.

Rumus antrian untuk model B:

Probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem:= 	 1∑ 1! + 1! −



Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem:

= − 1 ! − +
Waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian atau sedang

dilayani (dalam sistem):

= − 1 ! − + 1 =
Jumlah orang atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian:= −
Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan atau unit untuk

menunggu dalam antrian:= − 1 =
Notasi:

M = jumlah jalur yang terbuka

= jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu

= jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap jalur

3. Model C : Model waktu pelayanan konstan

Beberapa sistem pelayanan memiliki waktu pelayanan yang tetap, dan bukan

berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Di saat pelanggan diproses

otomatis atau wahana di taman hiburan, waktu pelayanan yang terjadi pada

umumnya konstan. Oleh karena tingkat waktu yang konstan ini tetap, maka



nilai-nilai Lq, Wq, Ls dan Ws selalu lebih kecil daripada nilai-nilai tersebut

dalam Model A, yang memiliki tingkat pelayanan bervariasi.

Rumus antrian untuk model C:

Panjang antrian rata-rata:= 2 −
Waktu menunggu dalam antrian rata-rata:= 2 ( − )
Jumlah pelanggan dalam sistem rata-rata:= +
Waktu tunggu rata-rata dalam sistem:= + 1

4. Model D : Model populasi yang terbatas

Model ini berbeda dengan ketiga model antrian sebelumnya, karena saat ini

terdapat hubungan saling ketergantungan panjang antrian dengan tingkat

kedatangan. Situasi ekstrim tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

sebuah pabrik memiliki lima mesin dan semuanya rusak dan sedang

menunggu untuk diperbaiki, maka tingkat kedatangan akan jatuh menjadi nol.

Jadi secara umum, jika jalur antrian menjadi lebih panjang dalam model

populasi yang terbatas, maka tingkat kedatangan mesin atau pelanggan

menurun.



Rumus antrian untuk model D:

Faktor pelayanan:= −
Jumlah antrian rata-rata:= 1 −
Waktu tunggu rata-rata:= +− = 1 −
Jumlah pelayanan rata-rata:= 1 −
Jumlah dalam pelayanan rata-rata:=
Jumlah populasi:= + +
Notasi:

D = probabilitas sebuah unit harus menunggu di dalam antrian

F = faktor efisiensi

H = rata-rata jumlah unit yang sedang dilayani

J = rata-rata jumlah unit tidak berada dalam antrian

L = rata-rata jumlah unit yang menunggu untuk dilayani

M = jumlah jalur pelayanan

N = jumlah pelanggan potensial



T = waktu pelayanan rata-rata

U = waktu rata-rata antara unit yang membutuhkan pelayanan

W = waktu rata-raya sebuah unit menunggu dalam antrian

X = faktor pelayanan

2.2.5   Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No Penulis dan
Tahun

Penelitian

Judul Penelitian Variabel Kesimpulan

1. Samsir &
Mustika (2011)

Jurnal Ekonomi
UNRI Vol. 19
No. 02

Analisis Sistem Antrian
Teller Pada PT. Bank
Riau Cabang Utama
Pekanbaru

Sistem
Antrian

Jumlah teller yang
tersedia sebanyak
7 orang beroperasi
sekaligus, maka
akan terjadi
penurunan yang
signifikan dari
jumlah nasabah
dan waktu yang
mereka habiskan
untuk menunggu
dalam antrian,
dengan jumlah
nasabah yang
menunggu dalam
antrian sebanyak
11 orang dan
waktu menggu
dalam antrian pun
menjadi lebih
singkat yaitu
selama 16 menit.
Sedangkan titik
optimal biaya



No Penulis dan
Tahun

Penelitian

Judul Penelitian Variabel Kesimpulan

menunggu dan
biaya fasilitas
sebanyak 37 orang
teller jadi Bank
harus
menggunakan
teller tambahan.

2. Harahap,
Sinulingga, &
Ariswoyo (2014)

Saintia
Matematika Vol.
02 No. 03

Analisis Sistem Antrian
Pelayanan Nasabah di
PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Utama
USU

Sistem
Antrian

Setelah melalui
proses
pengumpulan data,
perhitungan dan
pengolahan
data menggunakan
model antrian jalur
berganda
(M/M/c):(GD/1/1)
dengan tingkat
kedatangan
nasabah
berdistribusi
Poisson dan waktu
pelayanan
berdistribusi
Eksponensial
dengan uji Chi
Square. Kinerja
sistem antrian di
PT. Bank
Negara Indonesia
(Persero) Tbk
Kantor Cabang
Utama USU sudah
efektif karena
masing-masing
server sibuk rata-
rata 82,48% dari
jam kerja, tidak
banyak waktu
server



No Penulis dan
Tahun

Penelitian

Judul Penelitian Variabel Kesimpulan

menganggur.
3. Anthara (2015)

Jurnal Majalah
Ilmiah Unikom
Vol. 12 No. 1

Analisis Sistem Antrian
Gerbang Tol Pasteur
Bandung di PT Jasa
Marga (Persero) Tbk

Sistem
Antrian

Salah satu
alternatif
perbaikan yang
bisa dilakukan
untuk dapat
memperbaiki
kinerja pintu Tol
Pasteur adalah
dengan menambah
jumlah gardu.

4. Iswiyanti &
Siringoringo
(2004)

Jurnal Elektronik
Universitas
Gunadarma No.
3

Analisis Antrian Loket
Karcis Taman
Margasatwa Ragunan
DKI Jakarta

Sistem
Antrian

Hasil yang
diperoleh adalah
jika fasilitas yang
dioperasikan 10
loket, jumlah rata-
rata pengunjung
dalam antrian
sebanyak 33 orang,
dengan jumlah
rata-rata
pengunjung dalam
sistem sebanyak
43 orang dalam
antrian rata-rata 50
detik. Bila fasilitas
yang dioperasikan
11 loket, jumlah
rata-rata
pengunjung dalam
antrian sebanyak 6
orang, dengan
jumlah rata-rata
pengunjung dalam
sistem 15 orang.
Dalam antrian
rata-rata memakan
waktu selama 8
detik dengan



No Penulis dan
Tahun

Penelitian

Judul Penelitian Variabel Kesimpulan

waktu rata-rata
dalam sistem total
adalah 23 detik.
Melihat analisis
diatas dengan
dibukanya 11 loket
setidaknya
mengurangi
jumlah pengunjung
dalam antrian
sebanyak 27 orang
dan waktu rata-rata
dalam antrian
selama 42 detik.

5. Martha, Sukarsa,
& Kencana
(2012)

e-Jurnal
Matematika Vol.
1 No. 1

Analisis Sistem Antrian
Pada Loket Pembayaran
PT. PLN (Persero) Area
Bali Selatan Rayon
Kuta

Sistem
Antrian

Kedatangan
pelanggan
berdistribusi
Poisson, waktu
pelayanan
berdistribusi
umum (general),
jumlah pelayan
umumnya empat
dengan peraturan
pelayanan yang
pertama kali
mengambil nomor
antrian akan
dilayani terlebih
dahulu, jumlah
pelanggan yang
diijinkan dalam
sistem antrian dan
sumber kedatangan
pelanggan tak
terbatas.
Berdasarkan faktor
utilisasi, kinerja
sistem antrian PT.



No Penulis dan
Tahun

Penelitian

Judul Penelitian Variabel Kesimpulan

PLN (Persero)
Area Bali Selatan
Rayon Kuta
kurang efektif
karena masing-
masing pelayan
rata-rata hanya
sibuk antara 30% –
50% dari jam kerja
sehingga waktu
menganggur
pelayan lebih
banyak.



2.3 Kerangka Penelitian
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