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ABSTRACT

This article discusses the analysis on the measurement of performance in a queueing
system of customers by queueing theory and Monte Carlo simulation. The
M/G/3/FIFO/∞/∞ queuing model is used to determine the performance measure
of queuing system and as a comparison for performance measure is used Monte Carlo
simulation. The solution of Monte Carlo simulation is slightly different with
the results of queueing theory.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas analisis pada ukuran kinerja sistem antrian pelanggan
dengan menerapkan teori antrian dan simulasi Monte Carlo. Model antrian
M/G/3/FIFO/∞/∞ digunakan untuk menentukan ukuran kinerja sistem antrian
dan sebagai pembanding ukuran kinerja menggunakan simulasi Monte Carlo. Hasil
dari penerapan metode simulasi Monte Carlo tidak jauh berbeda dengan teori
antrian.

Kata kunci: Teori antrian, model M/G/3/FIFO/∞/∞, simulasi Monte Carlo

1. PENDAHULUAN

Di dalam Bronson [1, h. 308] dikatakan bahwa suatu proses antrian adalah
suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada
fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris antrian ketika
semua pelayannya sibuk dan akhirnya pelanggan meninggalkan fasilitas tersebut.
Sebuah sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan dan suatu
aturan yang mengatur kedatangan pada pelanggan dan pemrosesan masalahnya.
Sebagian besar orang sadar atau tidak sadar paling tidak pernah sekali
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mengalami sistem antrian, misal pendaftaran ulang yang melelahkan bagi mahasiswa-
mahasiswa suatu universitas, antrian nasabah di bank, antrian di kasir swalayan,
antrian membeli bahan bakar dan sebagainya.

Proses antrian yang terjadi saat ini tidak selalu mencerminkan suatu antrian
yang lancar. Apabila sistem pelayanan berada pada kondisi tingkat pelayanan
yang lambat, maka terjadi ketidaksabaran pada diri pelanggan. Dengan kata lain,
fenomena yang terjadi pada antrian ialah pelayanan masih berjalan tetapi
dengan tingkat pelayanan yang lebih lambat dari sebelumnya. Hal ini
terjadi disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pelanggan dan jumlah
fasilitas pelayanan yang tersedia. Apabila sistem pelayanan ini tidak diubah,
maka hal ini dapat mengakibatkan para pelanggan meninggalkan pelayanan
dan tidak akan kembali lagi. Dipihak lain, hal ini dapat merugikan instansi atau
lembaga tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, perlu adanya perancangan
sistem antrian yang lebih cepat dan efisien agar meningkatkan pelayanan terhadap
pelanggan. Model-model antrian saat ini sudah banyak dikembangkan oleh para
peneliti. Teori antrian mula-mula diciptakan pada tahun 1909 oleh ahli matematika
dan insinyur berkebangsaan Denmark yang bernama A. K. Erlang. Erlang
mengembangkan model antrian untuk menentukan jumlah yang optimal dari
fasilitas telepon switching yang digunakan untuk melayani permintaan pada
saluran telepon. Model-model antrian juga banyak diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari, seperti Toshiba et al. [4] yang menerapkan sistem antrian pada
bank di India, Shanmugasundaram dan Punitha [9] mempelajari simulasi antrian
multi server, Wahab dan Najim [3] yang mengaplikasikan teori antrian dalam
pengoptimalan antrian di ATM, sedangkan Umarani dan Shanmugasundaram
[10] yang mengaplikasikan teori antrian dengan menggunakan simulasi Monte
Carlo pada rumah sakit di India.

Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yaitu antrian yang sangat lama
di waktu-waktu tertentu di Kantor Samsat, sehingga masalah yang ditimbulkan
adalah terjadinya ketidaknyamanan dan ketidaksabaran dari pelanggan yang
ingin membayar pajak, bahkan tidak sedikit yang melakukan pembatalan atau
penolakan. Waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam melayani pelanggan.
Oleh karena itu efisiensi dalam melayani pelanggan pada waktu-waktu tertentu
merupakan hal yang penting untuk dianalisis.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Pekanbaru yang berlokasi di Jalan
Gajah Mada dengan melakukan analisis sistem antrian pada saat jam-jam tersibuk
dari pukul 08.00-10.00 WIB selama 6 hari kerja, dengan menganggap semua
kejadian memiliki probabilitas yang sama pada saat berada dalam sistem antrian.
Kantor Samsat tersebut menerapkan jenis antrian multichannel-singlephase yaitu
satu antrian dengan beberapa pelayan single yang menggunakan sistem penomoran.
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 di KANTOR SAMSAT

Di dalam Gross et al. [2, h. 2] dijelaskan bahwa sistem antrian adalah kedatangan
pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani ketika fasilitas
pelayanan masih sibuk, mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan
sistem setelah dilayani. Kejadian garis tunggu timbul disebabkan oleh jumlah
kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan (kapasitas) jumlah pelayanan atau
fasilitas layanan, sehingga pelanggan yang tiba tidak bisa segera mendapat
layanan disebabkan kesibukan pelayanan. Rata-rata kedatangan pelanggan
disimbolkan dengan λ dan rata-rata pelayanan pelanggan disimbolkan dengan µ.

Sistem antrian merupakan ”proses kelahiran-kematian” dengan suatu populasi
yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang
dilayani. Di dalam Hillier dan Lieberman [6, h. 848-852] diterangkan bahwa dalam
konteks model antrian, kelahiran adalah kedatangan pelanggan baru ke sistem
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.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap disingkat Samsat adalah suatu sistem
administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan
kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.
Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.
Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas
Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk
menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan
pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan (SWDKLLJJ).

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di kantor Samsat Pekanbaru Kota,
bahwasannya secara umum sistem antrian pada kantor Samsat Pekanbaru
Kota digambarkan sebagai berikut:

(i) Mempunyai 3 loket, karena terdapat 3 tempat yang melayani pelayanan.

(ii) Kapasitas antrian tak terbatas.

(iii) Sistem antrian menggunakan disiplin antrian FCFS ( first come first served).

(iv) Pelanggan yang datang langsung mengambil nomor antrian pada mesin antrian.
Disinilah mulai diperhitungkan waktu kedatangan pelanggan.

(v) Setelah proses pengambilan nomor antrian selesai, pelanggan membentuk suatu
antrian atau baris tunggu. Pelanggan menunggu sampai nomor antrian
dipanggil oleh petugas. Tahap ini merupakan waktu yang diperhitungkan
sebagai waktu tunggu pelanggan di dalam sistem.

(vi) Tahap selanjutnya adalah proses pelayanan, pada tahap ini dicatat waktu
yang dibutuhkan seorang petugas dalam melayani seorang pelanggan.
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(vii) Setelah proses pelayanan selesai, pelanggan meninggalkan sistem.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, sistem antrian dapat dilihat pada
Gambar 1. Sistem antrian dimulai dari kedatangan pelanggan di kantor Samsat
dan mengambil nomor antrian, selanjutnya pelanggan menunggu hingga nomor
antriannya dipanggil oleh salah satu server dari tiga server yang ada untuk
dilayani. Sistem antrian selesai ketika pelanggan telah selesai dilayani oleh petugas
loket dan meninggalkan sistem.

Gambar 1: Sistem antrian pada Kantor Samsat

Di dalam menganalisis kasus antrian, distribusi Poisson dan eksponensial
merupakan suatu alat analisis statistik yang penerapannya banyak digunakan dalam
menganalisis berbagai hal dalam kehidupan. Peristiwa kedatangan pada suatu
pelayanan sering diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dan pelayanan
diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Untuk menguji distribusi
kedatangan dan pelayanan pelanggan dilakukan uji Chi-Square. Di dalam Winston
[5, h. 1125] dikatakan bahwa nilai Chi-Square hitung (χ2) diperoleh dengan rumus

χ2
hitung =

m∑
x=0

(f0 − fe)
2

fe
. (1)

Misalkan peubah acak X berdistribusi Poisson. Untuk menghitung frekuensi
harapan fe digunakan fungsi kepadatan peluang dari distribusi Poisson yaitu

f(x) =
λxe−λ

x!
, x = 0, 1, 2, . . .m (2)

sehingga untuk sejumlah n frekuensi observasi (fo) diperoleh,

fe = n× f(x). (3)
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Selanjutnya, misalkan peubah acak X berdistribusi eksponensial. Untuk
menghitung frekuensi harapan fe digunakan fungsi kepadatan peluang dari distribusi
eksponensial dengan parameter µ yaitu

f(x) =
1

µ
e−

x
µ , t > 0, µ > 0 (4)

sehingga untuk sejumlah n frekuensi observasi (fo) diperoleh,

fe = n× f(x). (5)

Tabel 1 menunjukkan perhitungan uji Chi-Square untuk menguji distribusi
kedatangan pelanggan dengan perumusan hipotesis secara umum yaitu H0: Pola
kedatangan berdistribusi Poisson dan H1: Pola kedatangan tidak berdistribusi
Poisson. Dengan tingkat signifikansi (α) = 0, 05, derajat kebebasan 9 dan λ =
7, 36. Pada Tabel 1, x menyatakan waktu kedatangan, (fo) menyatakan banyaknya
pengamatan. Selanjutnya f(x) diperoleh dengan menggunakan persamaan (2) dan
f(e) diperoleh dengan menggunakan persamaan (3). Dari tabel Chi-Square
diperoleh nilai χ2

(0,05:9) = 16,919 dan nilai χ2
hitung = 11,55. Dari hasil perhitungan

ternyata hipotesis H0 diterima karena nilai dari χ2
hitung < χ2

tabel. Dengan demikian
distribusi probabilitas untuk waktu antar kedatangan pelanggan berdistribusi
Poisson.

Tabel 1: Hasil Uji Chi-Square untuk Kedatangan Pelanggan

x
Frekuensi

fo.x f(x)
Frekuensi

χ2Observasi Harapan
(fo) (fe)

3 6 18 0,04 2,94 3,17
4 6 24 0,076 5,46 0,054
5 6 30 0,112 8,10 0,54
6 8 48 0,139 10,01 0,40
7 14 98 0,147 10,6 1,08
8 10 80 0,137 9,83 0,003
9 5 45 0,113 8,10 1,187
10 6 60 0,083 6,01 0,00001
11 5 55 0,056 4,05 0,2224
12 6 72 0,035 2,50 4,88

Jumlah 72 530 67,6 11,55

Tabel 2 menunjukkan perhitungan uji Chi-Square untuk menguji distribusi
pelayanan pelanggan dengan perumusan hipotesis secara umum yaitu H0: Pola
pelayanan berdistribusi eksponensial dan H1: Pola pelayanan tidak berdistribusi
eksponensial. Dengan tingkat signifikansi (α) = 0, 05, derajat kebebasan 7 dan µ =
5, 438. Pada Tabel 2, x menyatakan waktu pelayanan, (fo) menyatakan banyaknya
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pengamatan. Selanjutnya f(x) diperoleh dengan menggunakan persamaan (4)
dan f(e) diperoleh dengan menggunakan persamaan (5). Dari tabel Chi-Square
diperoleh nilai χ2

(0,05:7) = 14,067 dan nilai χ2
hitung = 516,2. Dari hasil perhitungan

ternyata hipotesis H0 ditolak karena nilai dari χ2
hitung > χ2

Tabel, sehingga H1

diterima. Dengan demikian distribusi probabilitas untuk waktu pelayanan
pelanggan tidak berdistribusi eksponensial.

Tabel 2: Hasil Uji Chi-Square untuk Waktu Pelayanan

x
Frekuensi

fo.x f(x)
Frekuensi

χ2Observasi Harapan
(fo) (fe)

3 57 171 0,106 57 0,003
4 118 472 0,088 47 106,9
5 126 630 0,073 39 192,5
6 97 582 0,061 33 127,3
7 71 497 0,051 27 71,05
8 40 320 0,042 23 13,48
9 18 162 0,035 19 0,031
10 7 70 0,029 16 4,753

Jumlah 534 2904 259 516,2

3. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN MODEL ANTRIAN

Pada bagian ini dilakukan analisis perhitungan model antrian, yaitu menentukan
hasil dari perhitungan efektivitas model antrian. Berdasarkan hasil uji Chi-Square
waktu kedatangan dan waktu pelayanan pelanggan yang telah dilakukan untuk
masing-masing hari, diketahui bahwa peristiwa kedatangan mengikuti distribusi
Poisson dan pelayanan mengikuti distribusi general. Disiplin antrian menggu-
nakan disiplin pelayanan FCFS dan pelanggan yang datang dilayani oleh tiga server
serta kapasitas sistem dan sumber yang tak terbatas. Diketahui juga sistem antrian-
nya mengikuti model M/G/3/FIFO/∞/∞. Berikut adalah langkah-langkah untuk
menentukan efektivitas dari model antrian:

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

(ii) Menghitung nilai utilitas (ρ) pada sistem.

(iii) Menghitung rata-rata waktu yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian
(Wq) dengan menerapkan rumus yang terdapat di dalam Ross [7, h. 547]

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))
]
, (6)

6



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

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

Lq = λWq. (7)

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

Ls = Lq + c. (8)

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

Ws =
Ls

λ
. (9)

Tabel 3 merupakan hasil perhitungan rata-rata efektivitas dari model antrian
hari Senin-Sabtu, 10-15 Oktober 2016 menggunakan Persamaan (6), (7), (8), (9)
dan dibantu dengan program Microsoft Excel :

Tabel 3: Tabel Efektivitas Sistem Antrian

c λ µ ρ Wq Lq Ls Ws

3 0,741 0,183 1,34 30,99 22,98 25,98 35,03

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa rata-rata waktu tunggu dalam
antrian (Wq) sebesar 31 menit. Rata-rata banyaknya pelanggan dalam antrian
(Lq) adalah 23 orang, rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem (Ls) adalah 26
orang, rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem (Ws)
sebesar 35 menit, nilai utilitas ρ > 1 yang menunjukkan sistem bekerja melebihi
kapasitas.

4. PERHITUNGAN SIMULASI MONTE CARLO

Simulasi adalah duplikasi atau abstraksi dari persoalan dalam kehidupan nyata
ke dalam model-model matematika. Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi
probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses
random. Dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan pada variabel-
variabel penting melalui sampel acak. Adapun 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 pelanggan dan waktu pelayanan pelanggan.
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(ii) Membuat tabel distribusi peluang kumulatif dan menentukan interval angka
random untuk tiap variabel.

(iii) Membuat simulasi dari rangkaian percobaan.
Simulasi ini dilakukan menggunakan software Microsoft Excel. Untuk membuat
simulasi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

(a) Membuat atau membangkitkan angka random..
Untuk membuat angka random dapat diperoleh dengan menggunakan
formula 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.

(c) Menentukan jam kedatangan.

(d) Menentukan jam mulai pelayanan dan selesai pelayanan.

(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 panjang
antriannya adalah satu.

Sebelum melakukan simulasi, ditentukan distribusi peluang dari waktu
antar kedatangan dan distribusi peluang dari waktu pelayanan yang dapat dilihat
pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4: Distribusi Peluang Waktu Antar Kedatangan

Waktu Antar
Frekuensi Peluang

Peluang Interval
Kedatangan Kumulatif Bilangan Acak

0 61 0, 11 0,11 0-10
1 310 0, 58 0,69 11-68
2 107 0, 20 0,89 69-88
3 41 0, 08 0,97 89-96
4 11 0, 02 0,99 97-98
5 4 0, 01 1 99

Total 534

Pada Tabel 4 dan Tabel 5, peluang diperoleh dari pembagian antara frekuensi
pengamatan dan jumlah total pengamatan. Contoh pada baris pertama dari tabel
4, diketahui frekuensi pengamatan adalah 61 dan jumlah total pengamatan 534,
sehingga diperoleh peluang dari hasil pembagian antara frekuensi pengamatan dan
jumlah total pengamatan yaitu 0,11.
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Tabel 5: Distribusi Peluang Waktu Pelayanan

Waktu
Frekuensi Peluang

Peluang Interval
pelayanan Kumulatif Bilangan Acak

3 57 0,11 0,11 0-10
4 118 0,22 0,33 11-32
5 126 0,23 0,56 33-55
6 97 0,19 0,75 56-74
7 71 0,13 0,88 75-87
8 40 0,07 0,95 99-94
9 18 0,03 0,99 95-98
10 9 0,01 1 99

Total 534

Selanjutnya dilakukan simulasi dengan membangkitkan 100 bilangan random
yang dibantu dengan software Microsoft Excel. Tabel 6 merupakan ukuran kinerja
sistem antrian dengan simulasi Monte Carlo yang diperoleh dari pembangkitan
100 bilangan random.

Tabel 6: Ukuran Kinerja dengan Simulasi Monte Carlo

Perhitungan Ukuran Kinerja
Jumlah pelanggan yang menunggu 95
Rata-rata waktu antar kedatangan 1,31
Rata-rata waktu pelayanan 5,44
Rata-rata waktu tunggu dalam antrian (menit) 22,12
Rata-rata waktu tunggu dalam sistem (menit) 27,56

Dalam perhitungan simulasi ini, adapun rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam
sistem adalah 27,56 menit. Hasil perhitungan simulasi ini tidak terlalu berbeda
dengan hasil perhitungan secara analitik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem antrian
pada pelayanan pelanggan Kantor Samsat Pekanbaru Kota mengikuti model antrian
M/G/3/GD/∞/∞ yaitu sistem antrian yang memiliki pola kedatangan
berdistribusi Poisson dan pola pelayanan berdistribusi general dengan jumlah
pelayan sebanyak 3 pelayan. Perhitungan keefektifan pelayanan menggunakan
metode simulasi Monte Carlo tidak jauh berbeda dari pada perhitungan
menggunakan teori antrian.
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