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ABSTRAK 

Saraswati, Andhina. 2016. Analisis Sistem Antrian Disiplin Prioritas pada Bengkel 

Motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) Cabang Ungaran. Skripsi, Jurusan 

Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 

Kata kunci : Priority queues, queuing system, queuing discipline,  machine shop, 

visual basic. 

Disiplin antrian yang sering digunakan adalah disiplin pelayanan FCFS, 

namun ada disiplin antrian lainnya yaitu disiplin prioritas. Bengkel Motor AHASS 

10293 menerapkan disiplin prioritas dalam sistem antriannya. Penelitian dilakukan 

selama 3 hari pada hari dan waktu sibuk yang dipilih secara acak yaitu 27 Maret, 

28 Maret, dan 30 Maret 2015. Data yang diambil adalah waktu antar kedatangan  

dan waktu pelayanan, sehingga dari data tersebut diperoleh hasil ukuran kinerja 

antrian prioritas. Hasil rata-rata perhitungan ukuran kinerja antrian dalam tiga hari 

pada pelanggan umum adalah 𝑊𝑞= 0,0000007783 jam, 𝑊𝑠= 0,0444452227 jam, 

𝐿𝑞= 0,0000056505 orang, 𝐿𝑠= 0,3226723168 orang. Hasil rata-rata perhitungan 

ukuran kinerja antrian dalam tiga hari pada pelanggan prioritas adalah 𝑊𝑞= 

0,00000000014 jam, 𝑊𝑠= 0,0353356892 jam, 𝐿𝑞= 0,0000000003 orang, 𝐿𝑠= 

0,0749116611 orang. Biaya fasilitas ketiga hari adalah Rp. 31.250,00/jam. Biaya 

menunggu pada hari pertama adalah Rp. 700,00/jam dan pada hari kedua dan hari 

ketiga adalah Rp. 600,00/jam. Sistem antrian yang diterapkan oleh Bengkel Motor 

AHASS 10293 sudah cukup baik karena antrian yang terjadi tidak terlalu panjang 

dan lama meski pelanggan yang datang tiap harinya cukup banyak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menunggu merupakan suatu peristiwa yang sangat umum terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Setiap lapisan masyarakat pasti pernah mengalami peristiwa 

ini. Menunggu biasa terjadi jika kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi pelayan 

yang tersedia. Hal ini dapat dilihat apabila terjadi baris tunggu pelanggan terhadap 

suatu pelayanan karena pelayan tersebut sedang melayani pelanggan yang lainnya 

sehingga tidak dapat melayani lebih dari satu pelanggan pada saat bersamaan. 

Dalam bahasa matematika terapan, kejadian menunggu tersebut identik dengan 

suatu proses antrian. Proses antrian sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti saat menggunakan mesin ATM, melakukan transaksi di Bank, membayar 

barang belanjaan di kasir, membeli makanan, menggunakan telepon umum, atau 

pada saat menyervis kendaraan bermotor. Suatu proses antrian (queuing process) 

adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada 

suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris (antrian) jika 

semua pelayannya sibuk, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut (Bronson, 

1991). 

Menurut Dimyati, A. (2004:349), teori antrian adalah teori yang menyangkut 

studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Pelanggan 

biasanya datang dalam jangka waktu yang tidak teratur sehingga tidak dapat segera 

dilayani dan membuat mereka menunggu dalam waktu yang cukup lama. Suatu 
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penyedia layanan diharapkan memberikan pelayanan yang baik agar pelanggan atau 

pengguna fasilitas tidak harus menunggu lama untuk dilayani. Aturan keputusan 

yang menjelaskan cara melayani pengantri disebut disiplin antri. Terdapat beberapa 

macam disiplin dalam melayani pelanggan, yaitu FirstCome FirstServed (FCFS) 

atau FirstIn FirstOut (FIFO), LastCome FirstServed (LCFS) atau LastIn 

FirstOut (LIFO), Service In Random Order (SIRO), dan Priority Service (PS). 

Pada disiplin prioritas, prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang 

mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai 

prioritas lebih rendah. 

Setiap instansi pelayanan dituntut untuk dapat berinovasi dalam meningkatkan 

pelayanannya agar dapat memuaskan pelanggan baik secara kualitas maupun 

kuantitas agar dapat terus bersaing di tengah dunia usaha yang semakin 

berkembang. Salah satu instansi pelayanan yang cukup penting adalah bengkel. 

Pertumbuhan konsumen sepeda motor meningkat luar biasa. Hampir setiap orang 

di seluruh penjuru Indonesia memiliki sepeda motor. Bahkan dalam satu keluarga 

tidak jarang yang memiliki lebih dari satu sepeda motor. Sebagai pengguna, 

tentunya menginginkan perawatan terbaik untuk sepeda motornya. Misalnya untuk 

pengguna sepeda motor merk Honda, tentu lebih memilih bengkel AHASS (Astra 

Honda Authorized Service Station) untuk melakukan perawatan atau perbaikan 

pada sepeda motornya. 

AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) merupakan bengkel motor 

resmi sepeda motor Honda yang memiliki lambang H2 untuk melakukan perawatan 

sepeda motor Honda dan pelayanan after sales service di Indonesia, serta melayani 
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pembelian spare part motor Honda atau suku cadang asli Honda. Selain itu, 

AHASS juga mempromosikan dan melayani penjualan berbagai jenis produk motor 

yang dimiliki oleh AHM (Astra Honda Motor) baik secara kredit maupun tunai. 

Di kawasan Ungaran hanya terdapat dua bengkel AHASS, salah satunya adalah 

AHASS 10293 atau disebut juga dengan ASZA MOTOR 2. Karena hanya terdapat 

dua bengkel resmi Honda, bengkel ASZA MOTOR 2 selalu ramai setiap harinya. 

Dalam enam hari kerja yaitu Senin hingga Sabtu dari pukul 08.00 WIB hingga 

pukul 17.00 WIB, biasanya jam-jam paling ramai adalah antara pukul 08.00 hingga 

sebelum pukul 12.00 WIB. Hari-hari padat pelanggan biasanya terjadi pada hari 

Senin dan Sabtu. 

Bengkel AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) melayani berbagai pelayanan 

seperti penjualan spare part motor Honda dan pelayanan servis motor. Proses servis 

motor biasanya memakan waktu antara 45 menit sampai 1 jam. Ini menunjukkan 

bahwa waktu menunggu pelanggan lebih lama apabila dibandingkan dengan 

pelayanan lainnya. Di bengkel AHASS tidak semua pelanggan datang untuk 

menyervis, kadang pelanggan datang hanya untuk mengganti oli atau membeli 

spare part motor, dan transaksi pembelian tersebut tidak memakan waktu yang 

lama. Di bengkel AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2), proses yang hanya 

membutuhkan waktu sebentar biasanya didahulukan dan setelah selesai kemudian 

teknisi kembali melanjutkan proses menyervis. Hal ini termasuk proses antrian 

dengan menggunakan disiplin prioritas. 

Untuk membantu mempermudah analisis matematika terdapat beberapa 

perangkat lunak yaitu Visual Basic, Maple, Mathlab, dan lain-lain. Dalam 
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penelitian ini, penulis memilih program Visual Basic untuk membuat program 

perhitungan sistem antrian. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terlah diuraikan, maka dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Berapakah rata-rata waktu tunggu pelanggan umum dan pelanggan prioritas 

dalam antrian (𝑊𝑞) di bengkel motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) 

cabang Ungaran? 

2. Berapakah rata-rata waktu tunggu pelanggan umum dan pelanggan prioritas 

dalam sistem (𝑊𝑠) di bengkel motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) cabang 

Ungaran? 

3. Berapakah rata-rata jumlah pelanggan umum dan pelanggan prioritas dalam 

antrian (𝐿𝑞) di bengkel motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) cabang 

Ungaran? 

4. Berapakah rata-rata jumlah pelanggan umum dan pelanggan prioritas dalam 

sistem (𝐿𝑠) di bengkel motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) cabang 

Ungaran? 

5. Berapa rupiah biaya menunggu (E(𝐶𝑤)) dan biaya fasilitas (E(𝐶𝑠)) di bengkel 

motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) cabang Ungaran? 

6. Bagaimana perbandingan perhitungan manual dan perhitungan dengan 

menggunakan Visual Basic di bengkel motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 

2) cabang Ungaran? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan skripsi ini tidak terlalu meluas, maka penulis 

mencantumkan pembatasan masalah sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan di bengkel motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) 

cabang Ungaran selama 3 hari yang dipilih seraca acak pada periode sibuk. 

2. Tidak terjadi penolakan dan pembatalan yang terjadi pada pelanggan. 

3. Tidak ada pengelompokan kerusakan sepeda motor oleh mekanik tertentu, 

artinya setiap mekanik dapat memperbaiki apapun keluhan pelanggan seperti 

servis kendaraan, ganti oli, atau memperbaiki lampu. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui berapa rata-rata waktu tunggu pelanggan umum dan 

pelanggan prioritas dalam antrian (𝑊𝑞) di bengkel motor AHASS 

10293. 

2. Mengetahui berapa rata-rata waktu tunggu pelanggan umum dan 

pelanggan prioritas dalam sistem (𝑊𝑠) di bengkel motor AHASS 10293. 

3. Mengetahui berapa rata-rata jumlah pelanggan umum dan pelanggan 

prioritas dalam antrian (𝐿𝑞) di bengkel motor AHASS 10293. 

4. Mengetahui berapa rata-rata jumlah pelanggan umum dan pelanggan 

prioritas dalam sistem (𝐿𝑠) di bengkel motor AHASS 10293. 
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5. Mengetahui berapa rupiah biaya menunggu (E(𝐶𝑤)) dan biaya fasilitas 

(E(𝐶𝑠)) di bengkel motor AHASS 10293. 

6. Mengetahui bagaimana perbandingan perhitungan manual dan 

perhitungan dengan menggunakan Visual Basic di bengkel motor 

AHASS 10293. 

1.4.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang bisa diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Pembaca 

Diharapkan pembaca dapat lebih memahami tentang teori antrian dan 

aplikasinya dalam kehidupan nyata dan juga memotivasi pembaca untuk 

mempelajari dan mengembangkan ilmu matematika. 

2. Bagi Bengkel AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) 

Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan dan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terjadi atas 3 bagian, yaitu bagian awal, 

bagian pokok, dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

 

 

1.5.1 Bagian Awal 
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Dalam penulisan skripsi ini, bagian awal berisi halaman judul, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Pokok 

Bagian pokok dari penulisan skripsi ini adalah isi skripsi yang terdiri atas 5 

bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat, serta sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai pedoman dalam 

memecahkan permasalahan di dalam skripsi ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang prosedur/langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 

penelitian meliputi, studi pustaka, perumusan masalah, pemecahan 

masalah yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta 

perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini. 

 

 

5. BAB V PENUTUP 
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Berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran dari 

peneliti. 

1.5.3 Bagian Akhir 

Berisi daftar pustaka sebagai acuan penulisan yang mendukung 

kelengkapan skripsi ini dan lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian 

isi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Teori Antrian 

Teori antrian pertama kali dikemukakan oleh A.K. Erlang, seorang ahli 

matematika asal Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya yang berjudul Solution 

of Same Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic 

Telephone Exchange. Antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah (satuan) yang 

memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan (fasilitas layanan). Suatu proses 

antrian (queuing process) adalah suatu proses yang berhubungan dengan 

kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu 

dalam suatu baris (antrian) jika semua pelayannya sibuk, dan akhirnya 

meninggalkan fasilitas tersebut (Bronson, 1991). 

Menurut Taha (1996), teori antrian adalah teori yang menyangkut studi 

matematis dari 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 kapasitas pelayanan terlalu banyak, maka akan memerlukan 

ongkos yang besar, sebaliknya jika kapasitas pelayanan kurang maka akan terjadi 

baris penungguan dalam waktu yang cukup lama yang juga akan menimbulkan 

ongkos baik berupa ongkos sosial, kehilangan langganan ataupun pengangguran 

kerja. Yang menjadi tujuan utama teori antrian ialah mencapai keseimbangan antara 
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ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu 

tersebut. 

2.2.1 Komponen Dasar Antrian 

Dalam sistem antrian ada enam komponen dasar yang harus diperhatikan 

agar penyedia fasilitas pelayanan dapat melayani para pelanggan yang berdatangan, 

yaitu: 

2.1.1.1 Pola Kedatangan 

Pola kedatangan para pelanggan biasanya diperhitungkan melalui waktu 

antar kedatangan, yaitu waktu antara kedatangan dua pelanggan yang berurutan 

pada suatu fasilitas pelayanan. Bila bentuk kedatangan ini tidak disebut secara 

khusus, maka dianggap bahwa pelanggan tiba satu per satu. Asumsinya ialah 

kedatangan pelanggan mengikuti suatu proses dengan distribusi probabilitas 

tertentu. Distribusi probabilitas yang sering digunakan adalah distribusi Poisson, di 

mana kedatangan bersifat bebas, tidak terpengaruh oleh kedatangan sebelum atau 

sesudahnya. Asumsi distribusi Poisson menunjukkan bahwa kedatangan pelanggan 

sifatnya acak dan mempunyai rata-rata kedatangan sebesar lamda (λ) (Kakiay, 

2004). 

2.1.1.2 Pola Pelayanan 

Pola pelayanan biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan (service time), 

yaitu waktu yang dibutuhkan seorang pelayan untuk melayani seorang pelanggan. 

Waktu pelayanan (service time) adalah lamanya waktu sejak pelayanan diberikan 

kepada seorang pelanggan sampai selesai pada fasilitas pelayanan. Rata-rata 

pelayanan (mean server rate) diberi simbol µ  . Simbol tersebut mewakili rata-rata 
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banyaknya pelanggan yang dapat dilayani dalam satuan (unit) waktu. Sedangkan 

rata-rata waktu pelayanan (average service time) ialah rata-rata waktu yang 

dipergunakan untuk melayani per pelanggan, diberi simbol 1/µ  unit (satuan). Jadi  

1/µ merupakan rerata waktu yang dibutuhkan untuk suatu pelayanan dimana 

1/µ adalah parameter distribusi eksponensial. Jadi, secara umum pola pelayanan 

pada suatu sistem antrian mengikuti distribusi eksponensial (Kakiay, 2004). 

2.1.1.3 Fasilitas Pelayanan 

Fasilitas pelayanan berkaitan erat dengan baris antrian yang akan 

dibentuk. Desain fasilitas pelayanan ini dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu: 

1) Bentuk series, dalam satu garis lurus ataupun garis melingkar. 

2) Bentuk paralel, dalam beberapa garis lurus yang antara satu dengan yang lain 

paralel. 

3) Bentuk network station, yang dapat didesain secara series dengan pelayanan 

lebih dari satu pada setiap stasiun. Bentuk ini dapat juga dilakukan secara 

paralel dengan stasiun yang berbeda-beda (Kakiay, 2004). 

2.1.1.4 Kapasitas Sistem 

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. Sebuah sistem yang tidak membatasi jumlah 

pelanggan di dalam fasilitas pelayanannya dikatakan memiliki kapasitas tak 

terhingga, sedangkan suatu sistem yang membatasi jumlah pelanggan yang ada 

dalam suatu fasilitas pelayanannya dikatakan memiliki kapasitas yang terbatas. 
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2.1.1.5 Disiplin Antrian 

Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani 

pengantri. Menurut Siagian (1987), ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa 

digunakan, yaitu: 

1) First Come First Served (FCFS) atau First In First Out (FIFO), artinya lebih 

dulu datang (sampai), lebih dulu dilayani (keluar). Misalnya, antrian pada loket 

pembelian tiket bioskop. 

2) Last Come First Served (LCFS) atau Last In First Out (LIFO), artinya yang 

tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Misalnya, sistem antrian dalam elevator 

untuk lantai yang sama. 

3) Service In Random Order (SIRO), artinya panggilan didasarkan pada peluang 

secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. 

4) Priority Service (PS), artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan 

yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang 

mempunyai prioritas lebih rendah, meskipun yang terakhir ini kemungkinan 

sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu kejadian seperti ini kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seorang yang dalam keadaan penyakit 

lebih berat dibanding dengan orang lain dalam suatu tempat praktek dokter. 

Dalam hal di atas telah dinyatakan bahwa entitas yang berada dalam garis 

tunggu tetap tinggal di sana sampai dilayani. Hal ini bisa saja tidak terjadi. 

Misalnya, seorang pembeli bisa menjadi tak sabar menunggu antrian dan 

meninggalkan antrian. Untuk entitas yang meninggalkan antrian sebelum 

dilayani digunakan istilah pengingkaran (reneging). Pengingkaran dapat 
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bergantung pada panjang garis tunggu atau lama waktu tunggu. Istilah 

penolakan (balking) dipakai untuk menjelaskan entitas yang menolak untuk 

bergabung dalam garis tunggu. 

2.1.1.6 Sumber Pemanggilan 

Dalam fasilitas pelayanan, yang berperan sebagai sumber pemanggilan 

dapat berupa mesin maupun manusia. Apabila ada sejumlah mesin yang rusak maka 

sumber pemanggilan akan berkurang dan tidak dapat melayani pelanggan. Maka 

Permasalahan yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut: 

1) Sumber pemanggilan terbatas (finite calling source). 

2) Sumber pemanggilan tak terbatas (infinite calling source) (Kakiay, 2004). 

2.1.2 Macam Bentuk Antrian 

Menurut Kakiay (2004), antrian dibagi menjadi beberapa bentuk sebagai 

berikut. 

2.1.2.1 Antrian tunggal, server tunggal (Single Channel Single Phase) 

Single Channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem 

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

pelayanan. 

 

Gambar 2.1 Skema Antrian Tunggal 
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2.1.2.2 Antrian tunggal, server banyak (Single Channel Multi Phase) 

Istilah Multi Phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang 

dilaksanakan secara berurutan (dalam phasephase). Sebagai contoh: pencucian 

mobil. 

 

Gambar 2.2 Skema Antrian Tunggal Server Seri 

 

Gambar 2.3 Skema Antrian Tunggal Server Paralel 

2.1.2.3 Antrian banyak, server tunggal (Multi Channel Single Phase) 

Sistem Multi Channel Single Phase terjadi kapan saja dimana ada dua 

atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal, sebagai contoh model ini 

adalah antrian pada teller sebuah bank. 

 

Gambar 2.4 Skema Antrian Banyak Server Tunggal 

2.1.2.4 Antrian banyak, server banyak (Multi Channel Multi Phase) 

Sistem Multi Channel Multi Phase ditunjukkan dalam gambar. Sebagai 

contoh, registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah 
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sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran. Setiap 

sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada tiap tahapnya. 

 

Gambar 2.5 Skema Antrian Banyak Server Banyak Seri 

 

Gambar 2.6 Skema Antrian Banyak Server Banyak Paralel 

2.1.3 Notasi dan Terminologi 

Notasi yang sesuai untuk meringkaskan karakteristik utama dari antrian 

parallel, secara universal dibakukan dalam format berikut ini  

(𝑎/𝑏/𝑐/) ∶  (𝑑/𝑒/𝑓) 

dengan simbol-simbol 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, dan 𝑓 adalah unsur-unsur dasar dari model ini 

sebagai berikut. 

𝑎 : distribusi kedatangan. 

𝑏 : distribusi waktu pelayanan (atau keberangkatan). 

𝑐 : jumlah pelayan paralel (c = 1,2,3, … , ∞). 

𝑑 : disiplin antrian (misalnya FCFS, LCFS, SIRO, PS). 

𝑒 : jumlah maksimum yang diijinkan masuk dalam sistem (dalam antrian + dalam 

pelayanan). 

𝑓 : ukuran sumber pemanggilan. 
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Notasi standar ini dapat diganti dengan kode-kode dari distribusi yang 

sebenarnya terjadi, misalnya sebagai berikut. 

 𝑀 : distribusi kedatangan atau keberangkatan dari proses Poisson atau 

Eksponensial. 

 𝐷 : waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan yang konstan atau 

deterministik. 

𝑘 : jumlah pelayan dalam bentuk paralel atau seri. 

𝑁 : jumlah maksimum pelanggan dalam sistem. 

𝐸𝑑 : distribusi Erlang atau Gamma untuk waktu antar kedatangan atau waktu 

pelayanan dengan parameter 𝑑. 

𝐺 : distribusi umum dari service time atau keberangkatan (departure). 

𝐺𝐼 : distribusi umum dari yang independen dari proses kedatangan (interactive 

time) 

𝐺𝐷 : General Dicipline (disiplin umum) dalam antrian (FIFO, LIFO, SIRO, PS) 

𝑁𝑃𝐷 : Non-Preemtive Dicipline. 

𝑃𝑅𝐷 : Preemtive Dicipline (Kakiay, 2004). 

2.1.4 Distribusi Poisson 

Percobaan yang menghasilkan peubah acak X yang bernilai numerik, 

yaitu banyaknya hasil selama selang waktu tertentu atau dalam daerah tertentu 

disebut percobaan Poisson. Banyaknya hasil X dalam suatu percobaan Poisson 

disebut suatu peubah acak Poisson dan distribusi peluangnya disebut distribusi 

Poisson. 
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Distribusi peluang peubah acak Poisson X, yang menyatakan banyaknya 

sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu dinyatakan 

dengan t, diberikan oleh 

𝑓(𝑥) =
(𝜆𝑡)𝑥𝑒−𝜆𝑡

𝑥!
 

Distribusi Poisson banyak digunakan dalam pengendalian mutu, 

pertanggungan mutu dan penerapan penerimaan. Di samping itu, beberapa 

distribusi kontinu yang penting yang digunakan dalam teori keterandalan 

(reliabilitas) dan teori antrian bergantung kepada proses Poisson (Kakiay, 2004). 

2.1.5 Distribusi Eksponensial 

Distribusi Eksponensial merupakan bentuk khusus dari distribusi 

Gamma. Keduanya mempunyai terapan yang luas. Distribusi Eksponensial 

memiliki peran yang penting dalam teori antrian. Random variabel dari distribusi 

eksponensial ini banyak dipakai dalam distribusi antrian karena mempunyai 

perkiraan yang mendekati ketepatan (good approximation) dan mudah 

penyelesaiannya dengan model-model matematis. 

Distribusi Gamma yang khusus dengan α = 1 disebut distribusi 

eksponensial, dengan parameter β, dan fungsi padatnya berbentuk  

𝑓(𝑥) = {

1

𝛽
𝑒−𝑥/𝛽     , 𝑥 > 0

0        , 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎

 

dengan β > 0 

Rataan dan variansi distribusi eksponensial adalah µ = β dan α2 = β2 (Kakiay, 

2004). 
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2.1.6 Ukuran Steady State 

Steady state atau keadaan tunak adalah kondisi sewaktu sifat-sifat suatu 

sistem tidak berubah dengan berjalannya waktu (konstan). Menurut Taha (1996), 

setelah probabilitas steady state dari 𝜌𝑛 untuk 𝑛 pelanggan dalam sistem ditentukan, 

kita dapat menghitung ukuran-ukuran steady state  kenerja dari situasi antrian 

tersebut dengan cara yang sederhana. Ukuran-ukuran kinerja seperti ini lalu dapat 

dipergunakan untuk menganalisis operasi situasi antrian tersebut untuk maksud 

pembuatan rekomendasi tentang rancangan sistem tersebut. Ukuran-ukuran kinerja 

yang terpenting adalah jumlah pelanggan yang menunggu yang diperkirakan, waktu 

menunggu pelanggan yang diperkirakan, dan pemanfaatan sarana pelayanan yang 

diperkirakan. 

Notasi-notasi dalam steady state: 

𝐿𝑠  = jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam sistem. 

𝐿𝑞 = jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam antrian. 

𝑊𝑠  = waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem. 

𝑊𝑞  = waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrian. 

2.1.7 Model Antrian 

Antrian memiliki beberapa macam model, yaitu: 

a. Sistem Antrian Populasi Tidak Terbatas dengan Pelayanan Tunggal 

(𝑀 𝑀 1)⁄⁄  

b. Sistem Antrian Populasi Tidak Terbatas dengan Pelayanan 

Majemuk (𝑀 𝑀 𝑆)⁄⁄  
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c. Sistem Antrian Populasi Terbatas dengan Pelayanan Tunggal 

(𝑀 𝑀 1/𝐾)⁄⁄  

d. Sistem Antrian Populasi Terbatas dengan Pelayanan Majemuk 

(𝑀 𝑀 𝑆/𝐾)⁄⁄  

e. Sistem Antrian Pelayanan Individu Sendiri 

f. Sistem Antrian pada Mesin Industri 

g. Sistem Antrian Seri 

h. Sistem Antrian dengan Prioritas Pelayanan (Kakiay, 2004). 

2.1.8 Sistem Antrian dengan Prioritas Pelayanan 

Sejauh ini dalam banyak penelitian, sering dianggap bahwa antrian unit 

pelayanan dilayani berdasarkan aturan yang datang pertama dilayani pertama (First 

Come First Serve). Jelas, bukan hanya FCFS saja jenis disiplin antrian yang 

digunakan. Terdapat jenis disiplin antrian lain, misalnya, pelanggan dipilih 

berdasarkan random/acak (Service In Random Order/SIRO) dan juga pelanggan 

dengan kedatangan terakhir akan dilayani pertama (Last Come First Serve/LCFS). 

Pada kenyataanya, selain ketiga jenis disiplin antrian diatas, unit juga dapat dilayani 

secara prioritas. Pada banyak organisasi, urutan di mana pelanggan akan dilayani 

tergantung pada tipe pelanggan. Jadi, jika terdapat prioritas tertinggi di dalam suatu 

sistem antrian, maka pelanggan dengan prioritas tertinggi itu akan lebih dahulu 

masuk ke dalam layanan sebelum prioritas yang lebih rendah. Sebagai contoh, 

ruang Unit Gawat Darurat (UGD) pada rumah sakit biasanya akan melayani lebih 

dahulu pasien dengan keadaan yang serius sebelum melayani pasien di luar ruang 

UGD. Selain itu, juga pada beberapa sistem komputer, pekerjaan yang lebih lama 
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tidak akan memasuki pelayanan sampai semua pekerjaan yang lebih singkat pada 

antrian telah diselesaikan. Model-model dimana tipe pelanggan yang akan dilayani 

melalui pelayanan ditentukan oleh pelayan disebut model antrian prioritas 

(Winston, 2004). 

2.1.8.1 Pengertian Sistem Antrian dengan Prioritas Pelayanan 

Dalam model-model antrian dengan prioritas, diasumsikan bahwa 

beberapa antrian yang paralel dibentuk di depan sebuah sarana pelayanan dengan 

setiap antrian diperuntukkan bagi para pelanggan dengan prioritas tertentu. Jika 

sarana tersebut memiliki 𝑚 antrian, kita mengasumsikan bahwa antrian 1 memiliki 

prioritas pelayanan tertinggi, dan antrian 𝑚 adalah untuk para pelanggan dengan 

prioritas terendah. Laju kedatangan dan pelayanan dapat bervariasi untuk antrian 

dengan prioritas berbeda (Taha, 1996). Pada tingkat kedatangan dapat ditentukan 

bahwa setiap pelanggan yang berada dalam antrian harus dilayani berdasarkan 

“yang pertama datang, juga pertama dilayani” (FCFS). Dalam prioritas pelayanan 

terdapat dua aturan yang dapat diikuti, yaitu: (1) Aturan Preemptive menunjukkan 

dimana pelayanan pelanggan dengan prioritas lebih rendah dapat diinterupsi demi 

seorang pelanggan yang baru tiba dan memiliki prioritas yang lebih tinggi. (2) 

Aturan Non-Preemptive (NP) menunjukkan pelayanan dimana seorang pelanggan, 

begitu dilayani, hanya akan meninggalkan sarana pelayanan tersebut setelah 

pelayanan diselesaikan dan tanpa bergantung pada prioritas para  pelanggan yang 

baru tiba. Aturan Preemptive umumnya tidak menguraikan sistem antriannya secara 

mendalam, sedangkan pada sistem antrian Non-preemptive diuraikan melalui 

pelayanan tunggal dan pelayanan majemuk. Pada model pelayanan tunggal dapat 
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ditentukan untuk menggunakan distribusi Poisson sebagai tingkat kedatangan pada 

sistem antrian, sementara pelayanan menggunakan distribusi bebas (arbitrary 

distribution). Pada kasus pelayanan majemuk sudah ditentukan bahwa kedatangan 

dan pelayanan mengikuti distribusi Poisson (Kakiay, 2004). 

2.1.8.2 Pelayanan Preemptive 

Menurut Kakiay (2004), pada aturan Preemptive, pelayanan seorang 

pelanggan dapat diinterupsi. Apabila pelanggan dengan prioritas lebih tinggi 

datang, pelayanan terhadap pelanggan dengan prioritas yang lebih rendah 

dihentikan. Setelah selesai melayani pelanggan dengan prioritas yang lebih tinggi 

tersebut, kemudian pelayanan terhadap pelanggan berprioritas lebih rendah 

dilanjutkan kembali. 

Pelayanan dengan aturan preemptive dikenal dengan simbol (𝑀/𝐺/𝑠) : 

(𝑃𝑅𝐷/∞/∞). Model pelayanan ini mengikuti sistem laju kedatangan berdistribusi 

Poisson, laju pelayanan berdistribusi bebas (general), dengan jumlah server lebih 

dari 1 (𝑠 > 1). 

Menurut Aditama, T. Y. (2013), sistem antrian akan mencapai kondisi 

steady state jika: 

𝜌 =
𝜆

𝑠𝜇
< 1 

Perumusan yang diuraikan untuk menghitung ukuran kinerja sistem 

antrian pada umumnya dinyatakan sebagai berikut. 

1) 𝑃0 = Probabilitas tidak ada pelanggan. 

𝑃0 = 1 − 𝜌 
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2) 𝑊𝑞(𝑘)
 = Ekspektasi waktu tunggu pelanggan tipe-𝑘 dalam antrian. 

𝑊𝑞(𝑘)
=

𝜆2𝜇−2 (
𝜆
𝜇)

𝑠−1

2(𝑠 − 1)! (𝑠 −
𝜆
𝜇)

2

(∑
(

𝜆
𝜇)

𝑛

𝑛!
𝑠−1
𝑛=0 +

(
𝜆
𝜇)

𝑠

(𝑠 − 1)! (𝑠 −
𝜆
𝜇)

)

 

Untuk 𝑛 = 1,2, … , 𝑚. Dengan 𝑠 adalah banyak server. 

3) 𝑊𝑠(𝑘)
= Ekspektasi waktu tunggu pelanggan tipe- 𝑘 dalam sistem. 

𝑊𝑠(𝑘)
= 𝑊𝑞(𝑘)

+
1

𝜇
 

4) 𝐿𝑞(𝑘)
 = Ekspektasi jumlah pelanggan tipe-𝑘 dalam antrian. 

𝐿𝑞(𝑘)
= 𝜆𝑊𝑞(𝑘)

 

 

5) 𝐿𝑠(𝑘)
 = Ekspektasi jumlah pelanggan tipe- 𝑘 dalam sistem. 

𝐿𝑠(𝑘) = 𝜆𝑊𝑠(𝑘) 

2.1.9 Biaya Menunggu dan Biaya Fasilitas 

Dalam sistem antrian ada dua jenis biaya yang timbul. Yaitu biaya karena 

orang mengantri, dan disisi lain biaya karena menambah fasilitas pelayanan. Biaya 

yang terjadi karena orang mengantri adalah berupa waktu yang hilang karena 

menunggu. Sementara biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan 

fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja yang memberikan pelayanan. Tujuan dari 

sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri dan 

biaya karena menambah fasilitas layanan. 
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Menurut Samsir (2013), didapat rumus untuk menghitung biaya 

menunggu dan biaya fasilitas sebagai berikut. 

a. Biaya Fasilitas 

𝐸(𝐶𝑠) = 𝑆. 𝐶𝑠 

b. Biaya Menunggu 

𝐸(𝐶𝑤) = 𝑛𝑡. 𝐶𝑤 

Keterangan: 

𝐸(𝐶𝑤) = biaya menunggu 

𝑛𝑡  = jumlah rata-rata individu dalam sistem 

𝐶𝑤  = biaya total per unit waktu menunggu 

𝐸(𝐶𝑠)  = biaya fasilitas 

𝑆  = jumlah fasilitas pelayanan 

𝐶𝑠  = biaya total per fasilitas pelayanan 

 

2.2 Microsoft Visual Basic 

Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan bahasa pemrograman yang cukup 

populer dan mudah untuk dipelajari serta dapat membuat program dengan aplikasi 

GUI (Graphical User Interface) atau program yang memungkinkan pemakai 

komputer berkomunikasi dengan komputer tersebut dengan menggunakan medus 

grafik atau gambar (Madcoms, 2001: 3). 

Visual Basic adalah salah satu development tool untuk membangun aplikasi 

dalam lingkungan windows. Dalam pengembangan aplikasi, visual basic 

menggunakan pendekatan visual untuk merancang user-interface dalam bentuk 
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form, sedangkan untuk kodingnya menggunakan pendekatan bahasa basic yang 

cenderung mudah dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi 

para pemula maupun para developer dalam pengembangan aplikasi dari skala kecil 

sampai ke skala besar. Dalam lingkungan windows, user-interface sangat 

memegang peranan penting, karena dalam pembuatan aplikasi yang kita buat, 

pemakai senantiasa berinteraksi dengan user-interface tanpa menyadari bahwa 

dibelakangnya berjalan instruksi-instruksi program yang mendukung tampilan dan 

proses yang dilakukan. 

Pada pemrograman visual, pengembangan aplikasi dimulai dengan 

pembentukan user-interface, kemudian mengatur properti dari objek-objek yang 

digunakan dalam user-interface, dan baru dilakukan penulisan kode program untuk 

menangani kejadian-kejadian (event). Tahap pengembangan aplikasi demikian 

dikenal dengan istilah pengembangan aplikasi dengan pendekatan Bottom Up. 

2.2.1 Komponen Utama Microsoft Visual Basic 

Mengenal komponen-komponen Visual Basic merupakan hal yang 

sangat penting. Komponen-komponen ini akan membantu kita dalam pembuatan 

program (Supardi, 2006: 7). Pertama kali membuka Visual Basic akan tampil 

beberapa komponen, antara lain baris menu, toolbar, form, jendela project, jendela 

properties, dan jendela form layout, seperti pada Gambar 2.7. 

a 
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Gambar 2.7 Tampilan Menu Utama Microsoft Visual Basic 6.0 

a. Menu Bar 

Menu bar menyimpan seluruh perintah yang terdapat pada Visual Basic 6.0. 

b. Tool Bar 

Tool bar merupakan kumpulan ikon-ikon perintah yang sering digunakan pada 

Visual Basic 6.0. 

c. Toolbox 

Toolbox merupakan kumpulan ikon-ikon objek untuk membuat tampilan 

program atau form. 

d. Form 

Form merupakan tempat untuk meletakkan objek-objek sebagai tampilan 

program. 

e. Project Windows 

Project windows (Jendela projek) adalah jendela yang berisi project, form-form, 

modul-modul, dan lainnya yang berhubungan dengan project yang dibuat. 

b 

c 

d 

e 

f 



26 
 

 

f. Properties Windows 

Properties windows (Jendela properti) adalah jendela yang berisi properties 

(karakteristik) form dan objek-objek yang ada dalam form tersebut.



 
 

106 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem antrian disiplin 

prioritas pada bengkel motor AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) cabang Ungaran 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Rata-rata waktu tunggu pelanggan umum dalam antrian adalah 0,0000007783 

jam. Sedangkan untuk pelanggan prioritas adalah 0,00000000014 jam. 

2. Rata-rata waktu tunggu pelanggan umum dalam sistem adalah 0,0444452227. 

Sedangkan untuk pelanggan prioritas adalah 0,0353356892 jam. 

3. Rata-rata jumlah pelanggan umum dalam antrian adalah 0,0000056505 orang. 

Sedangkan untuk pelanggan prioritas adalah 0,0000000003 orang. 

4. Rata-rata jumlah pelanggan umum dalam sistem adalah 0,3226723168 orang. 

Sedangkan untuk pelanggan prioritas adalah 0,0749116611 orang. 

5. Biaya menunggu untuk hari pertama adalah sebesar Rp. 700,00/jam, hari kedua 

dan hari ketiga adalah Rp. 600,00/jam. Sedangkan biaya fasilitas ketiga hari 

adalah sama yaitu sebesar Rp. 31.250,00/jam. 

6. Hasil dari perhitungan manual dan hasil dari perhitungan menggunakan 

program sangat mendekati, sehingga program ini dapat digunakan untuk 

menghitung ukuran kinerja antrian disiplin prioritas dengan pelayanan 

preemptive yang lainnya. 
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5.2  Saran 

Saran yang ditulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pihak bengkel AHASS 10293 (ASZA MOTOR 2) sudah menggunakan sistem 

antrian yang tepat yaitu sistem antrian dengan disiplin prioritas. Namun apabila 

pelanggan yang mengantri setiap harinya semakin bertambah, pihak bengkel 

diharapkan meningkatkan kinerjanya dengan menambah jumlah mekanik agar 

pelanggan tetap merasa nyaman dengan tidak diharuskan menunggu terlalu 

lama. 
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