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ANALISIS ANTRIAN – pengertian, contoh antrian

Contoh antrian
● Mengantri giliran untuk mendapatkan pelayanan
● Mengantri membeli tiket
● Produk yang menunggu giliran dalam proses produksi
● Mesin yang menunggu untuk diperbaiki
● dll

Sistem antrian yang baik akan memberikan solusi yang optimal 
bagi pihak pemberi layanan (server) serta perasaan puas (dan 

nyaman) bagi pelanggan (customer satisfaction)

→Pemberi layanan  sistem, operator, petugas, mesin 
→Pelanggan  manusia, mesin



  

ANALISIS ANTRIAN – aplikasi

Analisis antrian digunakan untuk apa? (Apa aplikasinya?)
Kegunaan analisis antrian secara umum adalah...

Mengurangi waktu tunggu pelanggan
Meperbaiki waktu pelayanan
Mengefisienkan penggunaan sumber daya manusia

● Menentukan jumlah counter yang dibuka pada jam sibuk agar 
pelayanan dapat optimal tanpa membuat konsumen menunggu 
terlalu lama..
● Sebaliknya, menentukan jumlah operator pada jam senggang 
agar pengeluaran biaya piket (lembur, overtime cost) seefisien 
mungkin, tanpa merugikan konsumen



  

ANALISIS ANTRIAN – karakteristik dan terjadinya antrian

Antrian dapat terjadi karena...
Orang atau jasa yang datang di fungsi pelayanan (sever) lebih 
cepat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk 
memberikan pelayanan kepada mereka.

Karakteristik operasional antrian (operating characteristic)...
Ciri suatu sistem yang didalamnya mengandung fungsi antrian 
dapat diwakili oleh nilai-nilai berikut ini:

● Rata-rata waktu kedatangan pelanggan
● Rata-rata waktu tunggu pelanggan
● Rata-rata waktu pelayanan

Nilai tersebut di atas dapat digunakan untuk menggambarkan 
kinerja suatu sistem antrian.



  

ANALISIS ANTRIAN – manfaat hasil analisis antrian

Hasil analisis antrian digunakan pada kasus-kasus yang mengandung 
fungsi antrian.

Hasil analisis antrian bersifat probabilitas (bukan deterministik), 
yang bermanfaat sebagai pertimbangan atau mendukung untuk 
mengambil suatu keputusan (decission support system), keputusan 
untuk apa...? (lihat slide aplikasi antrian).

Dua jenis analisis antrian yang paling umum
a. sistem antrian pelayanan tunggal (single-server system)
b. sistem antrian pelayanan majemuk (multiple-server system)



  

ANALISIS ANTRIAN – sistem antrian pelayanan tunggal

Sistem antrian pelayanan tunggal (single-server system)
Beberapa istilah...

Disiplin antrian
Disiplin antrian (queue dicipline) adalah urutan dimana pelanggan 
menunggu untuk dilayani. 
Antrian menggunakan prinsip ”pertama datang, pertama dilayani” 
(FCFS – first come, first served) atau FIFO (first in, first out).

Bedakan dengan prinsip LIFO (last in, first out) atau ”terakhir 
masuk, pertama keluar” untuk sistem tumpukan (stack).



  

ANALISIS ANTRIAN – sistem antrian pelayanan tunggal
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ANALISIS ANTRIAN – sistem antrian pelayanan tunggal

Sistem antrian pelayanan tunggal (single-server system)
Beberapa istilah...

Populasi pelanggan
Populasi pelanggan (calling population  atau populasi panggilan) 
adalah sumber pelanggan yang datang ke dalam sistem antrian. 
Pelanggan yang datang dapat diasumsikan tidak terbatas (infinite) 
atau dalam jumlah tertentu (finite).

Dalam simulasi sistem antrian banyak menggunakan pelanggan yang 
datang tidak terbatas.



  

ANALISIS ANTRIAN – sistem antrian pelayanan tunggal

Sistem antrian pelayanan tunggal (single-server system)
Beberapa istilah...

Tingkat kedatangan
Tingkat kedatangan (arrival rate) adalah tingkat kedatangan 
pelanggan selama periode waktu tertentu (dalam satu jam, satu 
hari, dan sebagainya). Secara umum, kedatangan diasumsikan tidak 
berhubungan satu dengan lainnya (saling independen) dan dalam 
waktu yang acak. Biasanya tingkat kedatangan mengikuti distribusi 
poisson (poisson distribution).



  

ANALISIS ANTRIAN – sistem antrian pelayanan tunggal

Sistem antrian pelayanan tunggal (single-server system)
Beberapa istilah...

Tingkat pelayanan
Tingkat pelayanan (service rate) adalah rata-rata jumlah 
pelanggan yang dapat dilayani selama periode waktu tertentu. 
Biasanya tingkat pelayanan mengikuti distribusi probabilitas 
eksponensial (exponential probability distribution).

Rumus-rumus yang digunakan ...
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