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ABSTRACT

This article discusses the analysis of performance measures of patients queuing
system using Monte Carlo simulations and The M/G/c/GD/∞/∞ queuing model.
Then do the comparison of system performance measures obtained from both
methods with the results obtained from field data. Both methods have slightly
different results. Results obtained using the Monte Carlo simulation method is
more accurate than the analytical method.

Keywords: Queuing theory,M/G/c/GD/∞/∞, Kolmogorov-Smirnov, random num-
ber, Monte Carlo simulation

ABSTRAK

Artikel ini membahas analisis ukuran kinerja sistem antrian pasien dengan meng-
gunakan simulasi Monte Carlo dan Model antrian M/G/c/GD/∞/∞. Kemudian
hasil ukuran kinerja sistem yang diperoleh dari kedua metode tersebut dibandingkan
dengan menggunakan data lapangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa uku-
ran kinerja yang dihasilkan metode simulasi Monte Carlo lebih akurat dibandingkan
dengan metode analitik.

Kata kunci: Teori antrian, M/G/c/GD/∞/∞, Kolmogorov-Smirnov, bilangan ran-
dom, simulasi Monte Carlo

1. PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diikuti dengan
meningkatnya kebutuhan ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung
berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan sarana kesehatan. Dewasa ini
masyarakat semakin sadar akan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan itu
sendiri. Masyarakat mengharapkan pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi
pada kepuasan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
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Dalam sektor jasa, kepuasaan konsumen sangatlah penting sehingga peningkatan
mutu pelayanan sangat dibutuhkan. Hal ini menyebabkan pihak manajemen ditun-
tut untuk merancang sistem antrian dan jumlah server yang optimal. Di dalam
Bronson [1, h. 45] dijelaskan bahwa suatu antrian dapat terjadi apabila kebutuhan
akan layanan melebihi kemampuan (kapasitas) pelayanan atau fasilitas layanan,
sehingga menyebabkan pengguna fasilitas yang datang atau tiba tidak bisa lang-
sung dapat dilayani karena kesibukan layanan sedang berlangsung. Jika jumlah
server sedikit, akan mengakibatkan pengguna fasilitas harus menunggu lama untuk
mendapatkan pelayanan.

Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan pelayanan kesehatan yang
memuaskan pemakai jasa pelayanan serta diselenggarakan sesuai dengan standar
dan etika pelayanan profesi. Hal ini dapat berupa pemeliharaan dan peningkatan
pelayanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu contohnya adalah rumah sakit
sebagai suatu institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Karena itu, sebuah
rumah sakit tidak hanya dituntut untuk menyediakan tenaga medis yang handal
tetapi juga harus mampu memberikan suatu layanan prima yang sesuai dengan
harapan pasien. Layanan tersebut dimulai dari proses registrasi pasien hingga
pelayanan yang diberikan oleh dokter, perawat maupun karyawan rumah sakit.
Keseluruhan elemen tersebut dapat memengaruhi pandangan pasien terhadap
kualitas pelayanan rumah sakit.

Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, perlu adanya aplikasi penerapan
model antrian, yaitu dengan menentukan karakteristik dan ukuran-ukuran kinerja
sistem antrian di bagian registrasi pasien. Di dalam Winston [9, h. 45] diterangkan
bahwa tidak semua masalah di dunia nyata dapat selesaikan secara analitis untuk
mencapai hasil yang optimal dikarenakan kompleksitas, hubungan stokastik dan se-
bagainya. Upaya untuk menggunakan model analisis untuk sebuah sistem seperti
biasanya membutuhkan begitu banyak penyederhanaan asumsi sehingga solusi ku-
rang akurat atau tidak memadai untuk diimplementasikan. Simulasi adalah teknik
ilmu manajemen yang sangat kuat dan banyak digunakan untuk analisis dan studi
tentang sistem yang kompleks.

Model-model simulasi telah banyak dikembangkan dan diterapkan di dalam be-
berapa aspek kehidupan sehari-hari oleh para peneliti. Shanmugasundaram dan
Punitha [6] menerapkan metode simulasi multi server queuing dalam menangani
panjangnya antrian pasien Rumah Sakit di India dan Vasumathi [8] menggunakan
model simulasi untuk mengembangkan prosedur efisiensi untuk masalah antrian
pada mesin ATM. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan
penelitian tentang antrian menggunakan metode model antrian dan simulasi Monte
Carlo.

Penelitian ini dilakukan pada RSUD Petala Bumi Pekanbaru yang terletak di
Jalan Dr. Soetomo No. 65 Pekanbaru, dengan melakukan analisis sistem antrian dari
pukul 08.00-10.00. Semua pasien yang datang, memiliki perlakuan dan probabilitas
yang sama pada saat dalam sistem antrian. Kemudian analisis dilakukan pada sistem
antrian dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya perbandingan
dilakukan terhadap kedua metode dengan melihat hasil akhir yang diperoleh.
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2. SISTEM ANTRIAN RSUD PETALA BUMI

Di dalam Gross et al. [2, h. 2] dijelaskan bahwa suatu proses antrian queueing pro-
cess) adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan
pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris antrian jika
semua pelayanannya sibuk dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut. Rata-rata
kedatangan pelanggan disimbolkan dengan λ dan rata-rata pelayanan pelanggan
disimbolkan dengan µ.

Sistem antrian merupakan ”proses kelahiran-kematian” dengan suatu popu-
lasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang
sedang dilayani. Di dalam Hillier dan Lieberman [3, h. 848-852] diterangkan bahwa
dalam konteks model antrian, kelahiran adalah kedatangan pelanggan baru ke sis-
tem antrian, dan kematian adalah kepergian pelanggan yang telah dilayani. Proses
kelahiran dan kematian ini terjadi secara random yang rata-rata terjadinya hanya
bergantung pada keadaan yang sedang berlangsung dari sistem.

Di dalam Taha [7, h. 569-570] dijelaskan bahwa ukuran keefektifan suatu sis-
tem antrian dapat ditentukan setelah kondisi steady state terpenuhi, yaitu apa-
bila sistem antrian tersebut independent terhadap keadaan awal, dan juga terhadap
waktu yang dilaluinya. Dalam keadaan ini λ < cµ dengan c adalah banyaknya
server dalam sistem sehingga ρ < 1. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihi-
tung ukuran-ukuran kinerja antara lain jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam
sistem, jumlah pelanggan yang diperkirakan dalam antrian, waktu menunggu yang
diperkirakan dalam sistem dan waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrian.

Gambar 1: Sistem antrian pada registrasi RSUD Petala Bumi
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Petala Bumi merupakan salah satu rumah
sakit milik Pemerintah Provinsi Riau, dimana terdapat tiga loket registrasi untuk
unit registrasi pasien. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, sistem an-
trian dapat dilihat pada Gambar 1. Sistem antrian dimulai dari kedatangan pasien
di rumah sakit dan mengambil nomor antrian, selanjutnya pasien menunggu hingga
nomor antriannya dipanggil oleh salah satu server/loket dari tiga server yang ada
untuk dilayani. Sistem antrian selesai ketika pasien telah selesai dilayani oleh petu-
gas loket dan meninggalkan sistem.

Di dalam menganalisis kasus antrian, distribusi Poisson dan eksponensial meru-
pakan suatu alat analisis statistik yang penerapannya banyak digunakan dalam
menganalisis berbagai hal dalam kehidupan. Di dalam Kakiay [4, h. 11] dijelaskan
bahwa peristiwa kedatangan pada suatu pelayanan sering diasumsikan mengikuti
distribusi Poisson dan pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponen-
sial. Untuk menguji distribusi kedatangan dan pelayanan pasien dilakukan uji
Kolmogorov-Smirnov menggunakan Software SPSS.

Kriteria pengujian distribusi kedatangan pasien sebagai berikut:

(i) Hipotesis:
H0 : Kedatangan berdistribusi Poisson.
H1 : Kedatangan tidak berdistribusi Poisson.

(ii) Kriteria yang digunakan:
H0 diterima jika nilai p > α dan H1 ditolak.
H1 diterima jika nilai p ≤ α dan H0 ditolak.

Kriteria pengujian distribusi pelayanan pasien sebagai berikut:

(i) Hipotesis:
H0 : Kedatangan berdistribusi eksponensial.
H1 : Kedatangan tidak berdistribusi eksponensial.

(ii) Kriteria yang digunakan:
H0 diterima jika nilai p > α dan H1 ditolak.
H1 diterima jika nilai p ≤ α dan H0 ditolak.

Gambar 2 merupakan alur kerja yang dilakukan agar model antrian dapat dibuat
dan simulasi dapat dijalankan. Pemeriksaan steady state pada data waktu antar
kedatangan dan pelayanan merupakan syarat agar proses simulasi dapat dilakukan.
Apabila kondisi tersebut terpenuhi dapat dilakukan simulasi dan analisis efektivitas
antrian menggunakan data yang diperoleh. Sebaliknya, jika data tidak memenuhi
kondisi steady state maka perlu dilakukan pengambilan data kembali hingga kondisi
steady state terpenuhi.
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Gambar 2: Alur Kerja
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3. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN MODEL ANTRIAN

Pada bagian ini dilakukan analisis perhitungan model antrian, yaitu menentukan
hasil dari perhitungan efektivitas model antrian. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-
Smirnov waktu kedatangan dan waktu pelayanan pasien yang telah dilakukan untuk
masing-masing hari, diketahui bahwa peristiwa kedatangan mengikuti distribusi
Poisson dan pelayanan mengikuti distribusi general. Sehingga diperoleh model dari
antrian yaitu menggunakan disiplin pelayanan First Come First Served (FCFS) dan
pasien yang datang dilayani oleh tiga server/loket serta kapasitas sistem dan sumber
yang tak terbatas. Jadi, sistem antriannya mengikuti model M/G/c/GD/∞/∞.
Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan efektivitas dari model antrian
[7, h. 569-570].

(i) Menghitung nilai λ dan µ, dengan λ menyatakan laju kedatangan pasien dan
µ menyatakan laju pelayanan pasien.

(ii) Menghitung nilai utilitas (ρ) pada sistem. Jika nilai ρ < 1 maka keadaan
steady state dapat terpenuhi.

(iii) Menghitung rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pasien dalam antrian
(Wq) dengan menerapkan

Wq =
λcE(t2)(E(t))c−1

2(c− 1)![c− λ(E(t))]2[
∑c−1

n=0
λE(t)n

n!
+ λE(t)c

(c−1)!(c−λE(t))
]
, (1)

dengan ekspektasi rata-rata pelayanan E(t) = 1/µ dan E(t2) = 2/µ.

(iv) Menghitung rata-rata banyaknya pasien dalam antrian (Lq) dengan persamaan

Lq = λWq. (2)

(v) Menghitung rata-rata banyaknya pasien dalam sistem (Ls) dengan persamaan

Ls = Lq + c. (3)

(vi) Menghitung rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pasien dalam sistem
(Ws) persamaan

Ws =
Ls

λ
. (4)

Tabel 1 merupakan hasil perhitungan efektivitas dari model antrian dari hari
Senin-Minggu, 18-24 April 2016 menggunakan Persamaan (1), (2), (3), (4) dan
dibantu dengan program Microsoft Excel :
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Tabel 1: Tabel efektivitas sistem antrian loket registrasi pasien
Hari λ µ ρ Wq Lq Ls Ws

Senin 1.15 0.43 0.90 6.40 7.35 10.35 9.00
Selasa 1.03 0.40 0.86 4.48 4.63 7.63 7.39
Rabu 0.98 0.40 0.79 3.13 3.07 6.07 6.18
Kamis 1.04 0.38 0.91 8.61 8.97 11.97 11.49
Jum’at 0.96 0.34 0.94 14.04 13.45 16.45 17.17
Sabtu 1.03 0.40 0.96 4.40 4.51 7.51 7.33
Minggu 1.02 0.36 0.93 11.55 11.74 14.74 14.50

Waktu tunggu dalam antrian terlama terjadi pada hari Jum’at yaitu sebesar
14.04 menit. Waktu tunggu yang dihabiskan pasien dalam sistem terlama terjadi
pada hari Jum’at yaitu sebesar 17.17 menit. Rata-rata waktu tunggu dalam antrian
selama tujuh hari yaitu sebesar 7.55 menit.

4. PERHITUNGAN SIMULASI MONTE CARLO

Simulasi adalah duplikasi atau abstraksi dari persoalan dalam kehidupan nyata ke
dalam model-model matematika. Di dalam Winston [9, h. 1155] diterangkan bahwa
simulasi Monte Carlo termasuk dalam simulasi statis, yaitu representasi dari sebuah
sistem pada suatu titik waktu tertentu. Metode Monte Carlo adalah suatu metode
yang digunakan untuk memecahkan masalah perhitungan pada suatu kasus yang
berkaitan dengan penggunaan bilangan random dan data sampling dengan distribusi
peluang yang diketahui dan ditentukan. Banyaknya n simulasi dapat dilakukan
berulang kali untuk mendapatkan nilai-nilai variabel dalam hal ini rata-rata waktu
antar kedatangan dan rata-rata waktu pelayanan.

Prinsip dasar metode ini adalah membangkitkan bilangan random berdasarkan
peluang variabel yang dimiliki oleh suatu data atau peristiwa. Di dalam Kroese [5, h.
281] diterangkan bahwa metode ini memiliki beberapa algoritma perhitungan dalam
membangkitkan bilangan random. Bilangan random yang dibangkitkan merupakan
nilai yang ditentukan secara acak sesuai dengan interval variabel yang diberikan.

Jumlah kedatangan pasien di bagian registrasi pasien dalam setiap interval waktu
tertentu berubah-ubah. Interval waktu kedatangan yang digunakan pada pemba-
hasan ini yaitu setiap sepuluh menit. Pada uji distribusi kedatangan dan pelayanan,
data jumlah kedatangan pasien dan pelayanan pasien di loket registrasi selama kurun
waktu tujuh hari akan dianggap sebagai satu kesatuan sampel yang dapat mewakili
kedatangan dihari-hari berikutnya, sedangkan jumlah pasien terlayani akan diang-
gap sebagai satu kesatuan sampel yang dapat mewakili pasien terlayani dihari-hari
lainnya.

Di dalam Winston [9, h. 1155-11161] dijelaskan bahwa langkah-langkah untuk
melakukan simulasi adalah sebagai berikut:

(i) Membuat tabel distribusi peluang untuk variabel penting
Tabel distribusi peluang untuk variabel penting ini meliputi tabel distribusi
peluang waktu kedatangan pasien dan waktu pelayanan pasien.
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(ii) Membuat tabel distribusi peluang kumulatif dan menentukan interval angka
random untuk tiap variabel
Angka random ditentukan dengan membuat interval peluang pada variabel
penting. Misalnya peluang pada waktu pelayanan 1 menit adalah 0.08, interval
angka randomnya adalah 00 − 07, peluang pada waktu pelayanan 2 menit
adalah 0.49, interval angka randomnya adalah 08− 56, dan seterusnya.

(iii) Membuat simulasi
Simulasi ini dilakukan menggunakan software Microsoft Excel. Untuk mem-
buat simulasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

(a) Membuat atau membangkitkan angka random.
Untuk membuat angka random dapat diperoleh dengan menggunakan
perintah = RAND(), dilanjutkan sampai batas yang diinginkan. Angka
random yang dibangkitkan ada dua, yaitu angka random untuk waktu
antar kedatangan dan angka random untuk waktu pelayanan.

(b) Menentukan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan.
Waktu kedatangan dan waktu pelayanan diperoleh dari angka random
yang dibangkitkan berada pada interval angka random.

(c) Menentukan jam kedatangan.

(d) Menentukan jam mulai pelayanan dan selesai pelayanan.
Jika sistem sedang kosong, jam pelayanan sama dengan jam kedatangan.
Sedangkan jika sistem sedang sibuk maka jam pelayanan sama dengan
jam selesai pelayanan pada pelayanan sebelumnya.

(e) Menentukan waktu menunggu dalam antrian.

(f) Menentukan waktu menunggu dalam sistem.

(g) Menentukan panjang antrian.
Jika waktu menunggu dalam antrian tidak sama dengan nol, maka pan-
jang antriannya adalah satu.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa kondisi steady state telah terpenuhi, se-
hingga simulasi Monte Carlo dapat dilakukan. Tabel 2 merupakan ukuran kinerja
sistem antrian dari hari Senin-Minggu, 18-24 April 2016 yang diperoleh dari
simulasi dengan membangkitkan 200 bilangan random yang dibantu dengan software
Microsoft Excel.
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Tabel 2: Tabel efektivitas sistem antrian menggunakan simulasi Monte Carlo
Hari Wq Lq Ws

Senin 6.52 154 9.01
Selasa 9.85 184 12.64
Rabu 10.00 187 12.98
Kamis 9.21 184 11.98
Jum’at 11.09 191 14.07
Sabtu 7.32 172 10.12
Minggu 9.24 196 11.96

Hasil perhitungan simulasi tidak terlalu berbeda dengan hasil perhitungan secara
analitik. Berikut disajikan Tabel 3 sebagai perbandingan hasil dari kedua metode
tersebut dengan hasil dari data lapangan.

Tabel 3: Perbandingan hasil rata-rata waktu tunggu dalam antrian dari perhitungan
dengan model antrian dan simulasi Monte Carlo

Hari
Model

Simulasi Lapangan
Antrian

Senin 6.40 6.52 6.00
Selasa 4.48 9.25 8.00
Rabu 3.12 10.00 9.00
Kamis 8.61 9.21 8.00
Jum’at 14.04 11.09 11.00
Sabtu 4.40 7.32 8.00
Minggu 11.55 9.24 9.00

Diantara hari kerja yang diamati, berdasarkan hasil dari model antrian se-
cara analitik maupun simulasi Monte Carlo, waktu menunggu pasien dalam antrian
terlama terjadi pada hari Jumat yaitu masing-masing sebesar 14.04 menit
dan 11.09 menit. Adanya perbedaan hasil dalam perhitungan tersebut dikarenakan
dalam model antrian data yang digunakan per interval waktu dan dalam simulasi
dilakukan pemanggilan data acak secara berulang-ulang. Namun, hasil simulasi
dengan bantuan Microsot Excel tersebut sudah dapat memberikan informasi yang
diharapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa sistem antrian pada pelayanan loket registrasi pasien RSUD Petala Bumi
mengikuti model antrian M/G/3/GD/∞/∞ yaitu sistem antrian yang memiliki
pola kedatangan berdistribusi Poisson dan pola pelayanan berdistribusi general
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dengan jumlah server sebanyak tiga server. Perhitungan keefektivitasan pelayanan
menggunakan metode simulasi Monte Carlo sedikit berbeda dari perhitungan meng-
gunakan model antrian. Hasil yang diperoleh menggunakan metode simulasi Monte
Carlo lebih akurat dibandingkan dengan metode model antrian. Hal ini disebabkan
karena simulasi Monte Carlo melakukan perhitungan berulang-ulang dengan mem-
bangkitkan bilangan random untuk mendapatkan nilai kedatangan maupun
pelayanan yang baru.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen Pem-
bimbing Dr. M. D. H. Gamal, M.Sc. yang telah memberikan arahan dalam penulisan
artikel ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Pimpinan RSUD Petala Bumi
di Kota Pekanbaru yang telah membantu kelancaran pengumpulan data dan peneli-
tian.
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