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I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dunia perfilman tanah air sedang mengalami kebangkitan. Oleh karena itu, tempat-

tempat pemutaran film menjadi tempat yang layak untuk dinikmati sebagai hiburan. Banyak 

masyarakat  yang  meluangkan  waktunya  untuk  menonton  film  di  bioskop-bioskop 

kesayangan mereka. Bahkan untuk film tertentu yang ‘booming’ di pasaran karena ide cerita 

atau setting yang menarik, mereka rela mengantri lama dan berdesakan untuk mendapatkan 

tiket pada jam yang mereka inginkan.

Dalam  system  antrian,  tidak  jarang  terjadi  perilaku  pelanggan  yang  keluar  dari 

prosedur, antara lain :

- reneging (pembatalan), yaitu meninggalkan antrian sebelum dilayani

- balking (penolakan), yaitu menolak untuk memasuki antrian

- jockeying (perpindahan), yaitu perpindahan dari satu baris antrian ke baris  

  antrian yang lain

Hal  ini  yang  memotivasi  penulis  untuk  meneliti  system  antrian  di  Theater  21  Plaza 

Ambarukmo Yogyakarta dan bermaksud untuk melihat bentuk antrian dan mencari solusi 

dari permasalahan yang ada.

I.2. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Bagi mahasiswa :

1. Sebagai salah  satu  kelengkapan  tugas  mata  kuliah  Pengantar  Teori  Antrian  dan 

Simulasi.

2. Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang terjadi 

di lapangan.

3. Mengetahui bentuk system antrian di theater 21

4. Melihat distribusi kedatangan pelanggan dan distribusi pelayanan

5. Mengetahui probabilitas kedatangan pelanggan dalam suatu interval waktu tertentu

6. Mencari solusi dari permasalahan antrian yang terjadi



Bagi instansi :

1. Memberikan informasi mengenai bentuk antrian pelanggan yang mereka miliki.

2. Sebagai acuan untuk menentukan system antrian 

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pengamatan akan dilakukan pada hari Senin 15 Desember 2008 pukul 12.00-15.00 

WIB di Theater 21 Plaza Ambarukmo di area yang tidak mengganggu antrian pelanggan.

III. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan kegiatan seperti yang dikemukakan diatas dan memenuhi 

kaidah-kaidah melakukan riset yang baik, maka dilakukan beberapa langkah metode yaitu :

III.1.  Definisi dan perumusan  masalah

Melakukan  pendefinisian  dan  perumusan  masalah  sesuai  dengan  topik 

penelitian yang telah disetujui perusahaan. Adapun topik  penelitian yang diajukan adalah 

Pengamatan Sistem Antrian Theater 21 Plaza Ambarukmo Yogyakarta.

III.2. Subyek Penelitian

Subyek  dalam penelitian  ini  adalah  data  kedatangan  pelanggan  dan  lama  waktu 

pelanggan berada dalam system antrian di Theater 21 Plaza Ambarukmo.

III.3. Metode Pengumpulan Data

Data  diperoleh  dengan  mengamati  antrian  di  Theater  21  Plaza  Ambarukmo 

Yogyakarta  secara  langsung  (data  primer).  Data  yang  dikumpulkan  meliputi  waktu 

kedatangan, waktu dilayani, dan waktu pergi. Pencatatan waktu menggunakan alat bantu 

stopwatch.  Pengamatan  dilakukan  tanpa  mengganggu  antrian  yang  sedang  berlangsung, 

yaitu mengambil jarak yang layak di dalam ruang antrian. 

III.4. Metode Analisis Data

Setelah data yang Penulis butuhkan terkumpul,  maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan penyelesaian masalah. 



IV. DASAR TEORI

Gb. 1 . Pusat Pelayanan(service station) dengan m pelayan(server)

Suatu   pusat  pelayanan(service  station)  sistem  antrian  seperti  ditunjukkan  pada 

gambar 1 berisi suatu antrian penyangga(buffer) dengan ukuran berhingga(finite) atau tak 

berhingga(infinite) dan satu atau lebih pelayan(server) yang bersifat identik.   Satu server 

hanya dapat melayani satu pelanggan dalam satu waktu, sehingga berada dalam keadaan 

sibuk(busy) atau kosong(idle). Bila masing-masing masing dalam keadaan sibuk melayani 

satu pelanggan,  maka pelanggan yang baru  datang akan disangga,  diasumsikan tersedia 

ruang(space), dan menunggu gilirannya. Saat pelanggan yang sedang dilayani pergi, satu 

dari pelanggan yang menunggu dipilih untuk dilayani menurut suatu disiplin antrian(atau 

penjadwalan). Sebuah sistem antrian elementer lebuh lanjut dijelaskan dengan suatu proses 

kedatangan(arrival), yang dapat dikarakteristik oleh barisan peubah acak(random variabel) 

waktu  antar  kedatangan(interarrival  time)-nya  {A1,A2,....}.Biasanya  diasumsikan  bahwa 

waktu antar kedatangannya independen dan distribusinya bersifat  identik. Fungsi distribusi 

dari waktu antar kedatangannya dapat kontinu atau diskrit. 

Rata-rata waktu antar kedatangannya dinyatakan dengan E[A]= dan timbal baliknya, 

tingkat tarif kedatangan(arrival rate)  :

Distribusi yang paling umum untuk waktu antar kedatangan adalah distribusi eksponensial, 

pada kasus proses kedatangannya merupkan proses Poisson. 

Barisan  {B1,B2,..}dari  lama  waktu  pelayanan(services  time)  juga  merupaka  himpunan 

peubah acak yang independen dengan fungsi distribusi pada umumnya. Mean dari waktu 

pelayanan dinyatakan sebagai , dan timbal baliknya, tingakat tarif pelayanan(service rate)-

nya:



Notasi Kendall

Notasi  berikut,  dikenal  sebagai  notasi  Kendall,  yang luas  digunakan untuk  menjelaskan 

sistem antrian elementer. 

A/B/m ~ disiplin antrian

A mengindikasikan distribusi dari waktu antar kedatangan, B mengindikasikan distribusi 

lama waktu pelayanan, dan m banyknya server(m1).

Berikut ini simbol yang secar normal digunakan untuk untuk A dan B

M Distribusi  Exponensial (memoryless property)
Ek,  Distribusi Erlang dengan k phase
Hk  Distribusi Hiperexponensial dengan  k phase
Ck  Distribution Cox distribution dengan  k phase
D Distribusi Deterministik, misal, waktu antar kedatangan atau lama waktu pelayanan 

besarnya konstaan
G Distribusi umum(General distribution)
GI General distribution dengan waktu antar kedatangan yang independen.

Disiplin antrian atau strategi pelayanan menentukan pekerjaan yang akan dipilih dari 

antrian untuk diproses ketika sebuah server tersedia.

Sistem GI/G/m

Untuk sistem GI/G/m, hanya terdapat rumus limit  dan perkiraan.  Rumus-rumus tersebut 

merupakan  perluasan  (ekstensi)  dari  formula  untuk  sistem  M/G/m  atau  GI/G/1.   Kita 

memulai dengan teori limit (batas) atas Kingman (King70) :

   (1.1)

dan limit (batas) bawah Brumelle (Brum71) dan Marchal (Marc74) :

                (1.2)
Seperti pendekatan laju untuk sistem GI/M/m, dimiliki :

(1.3)
dan pendekatan Kingman-Kollerstrom (Koll74) untuk distribusi waktu tunggu :

(1.4)

Nilai  pendekatan  yang  paling  terkenal  untuk  system  GI/G/m  adalah  persamaan  Allen-

Cunneen (A-C) (Alle90) :

     (1.5)

Persamaan ini (1.5) adalah perluasan (ekstensi) dari persamaan Martin :

(1.6)



dimana kita mengganti 1 pada (1 + cB
2) dengan cA

2 untuk memperkirakan pengaruh dari 

distribusi waktu antar-kedatangan :

(1.7)

Untuk probabilitas menunggu (antri) kita juga dapat menggunakan persamaan :

(1.8)

atau pendekatan terbaik dari persamaan :

(1.9)

Seperti  halnya  pada  system  GI/G/1,  pendekatan  Allen-Cunneen  dikembangkan  oleh 

Kramer/Langenbach-Belz (KrLa76) dengan menggunakan factor koreksi :

(1.10)

(1.11)

Dan dengan Kulbatzki (Kulb89) menggunakan eksponen f(cA , cB,  pada tempat 2 untuk cA 

dalam persamaan (1.7) :

(1.12)

Dengan :

(1.13)

Persamaan Kulbatzki kemudian dikembangkan oleh Jaekel (jaek91). Kita memulai dengan 

persamaan Kulbatzki GI/G/1 dan menggunakan koreksi factor hierarkis untuk menghitung 

m jumlah server :

(1.14)

Persamaan tersebut dapat diaplikasikan meskipun nilai m dan koefisien variasi besar.

Dengan tujuan untuk memperluas pendekatan Cosmetatos (Cosm76) dari system M/G/m ke 

system GI/G/m,   dan  perlu diganti dengan  dan  mengakibatkan :

(1.15)

Dimana  = ( )
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Akhirnya, persamaan Boxma, Cohen dan Huffels (BCH79) dapat diperluas untuk sistem 

GI/G/m :
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Atau dengan persamaan Tijms (Tijm86) :
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V. DATA

Data Terlampir.



VI. PEMBAHASAN

Deskripsi sistem antrian di Teater 21 Plaza Ambarukmo: 

Kepergian pelanggan

          kedatangan 

           pelanggan     antrian

  server

Terdapat  server  sebanyak  m=3.  Pelanggan  yang  datang  dilayani  sesuai  dengan 

waktu kedatangan yang lebih awal dan pelanggan bebas memlih untuk dilayani oleh salah 

satu server asalkan server tersebut dalam keadaan siap untuk melayani(FCFS). Kapasitas 

dari  sistem  bisa  tidak  berhingga.  Ukuran  dari  populasi  pelanggan  bisa  mencapai  tak 

berhingga. 

Deskriptif interarrival time dan service time :

Descriptive Statistics

142 ,00 175,00 29,7817 32,66271 1066,853
54 15,00 100,00 47,8704 14,96417 223,926
47 17,00 120,00 60,2128 26,30501 691,954
41 8,00 223,00 51,8780 41,86777 1752,910

142 8,00 223,00 53,1127 28,89578 834,966
0

lama_interarival
lama_s1
lama_s2
lama_s3
lama_total_s
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata waktu antar kedatangan ( AT ) = 

29,7817 detik serta rata-rata lama waktu service ( BT ) = 53,1127 detik. Variansi dari waktu 

antar kedatangan 2
Aσ  = 1066,853 serta variansi dari service time 2

Bσ  = 834,966.

1

2

3



Uji asumsi distribusi interarrival time dan service time :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

142c 54 47 41 142
32,7829 47,8704 60,2128 51,8780 53,1127

,135 ,387 ,316 ,285 ,308
,135 ,196 ,136 ,150 ,148

,000 -,387 -,316 -,285 -,308

1,529 2,844 2,163 1,825 3,668
,019 ,000 ,000 ,003 ,000

N
MeanExponential parameter.a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

lama_
interarival lama_s1 lama_s2 lama_s3 lama_total_s

Test Distribution is Exponential.a. 

Calculated from data.b. 

There are 13 values outside the specified distribution range. These values are skipped.c. 

Uji hipotesis data interarrival time :

H0 : data interarrival time berdistribusi eksponensial

H1 : data interarrival time tidak berdistribusi eksponensial

Tingkat signifikansi : α = 0.05

Daerah kritik : H0 ditolak jika p_value < α

Kesimpulan : karena p_value = 0,019 < α = 0,05, maka H0 ditolak. Artinya data interarrival 

time tidak berdistribusi eksponensial.

Uji hipotesis data service time :

H0 : data service time berdistribusi eksponensial

H1 : data service time tidak berdistribusi eksponensial

Tingkat signifikansi : α = 0.05

Daerah kritik : H0 ditolak jika p_value < α

Kesimpulan : karena p_value = 0,000 < α = 0,05, maka H0 ditolak. Artinya data service 

time tidak berdistribusi eksponensial.

Notasi Kendall

Karena  data  interarrival  time dan service time masing-masing tidak berdistribusi 

eksponensial, melainkan kita sebut saja berdistribusi general, maka model sistem antrian di 

Teater 21  Plasa Ambarukmo dapat kita nyatakan dengan Notasi Kendall sebagai 

GI/G/3~FCFS



GI :  distribusi  untuk interarival  time yaitu distribusi  general  dengan interarival  time 

independen

G : distribusi general untuk service time

3 : banyak server

Ukuran Kinerja Sistem Antrian

Arrival rate λ = 1/ AT

= 1/29,7817

= 0.033578 orang/ detik

Service rate µ = 1/ BT

= 1/53,1127

= 0.018828 orang detik

a. Utilisasi (ρ) = λ/(m* µ)

   = 0.033578/(3*0.018828)

              = 0.594467

Karena  ρ  <  1,  maka  dapat  disimpulkan  sistem  antrian  di  Theatre  21  Plaza 

Ambarukmo kondisinya stabil.

b. Rata-rata waktu tunggu pelanggan (W ) = λ
ρ

σσ
)1(2

/ 222

−
+ mBA

   =

    = 48.00787 detik 

c. Rata-rata lama waktu pelanggan berada di dalam sistem µ
1+= WT

=48.00787+

= 101.1205 detik 

d. Rata-rata banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem TK λ=  

=0.033578(101.1205)

= 3.395393 orang

Jumlah server yang dipekerjakan sudah cukup efisien dapat diketahui dari rata-rata 

banyaknya pelanggan yang berada dalam sistem antrian pada suatu waktu 3.395393 

m=3, dengan kata lain tidak ada server yang menganggur/kosong/idle.



e. Rata-rata banyaknya pelanggan yang menunggu untuk dilayani WQ λ=

= 1.611993 orang

f. Distribusi dari waktu menunggu :

( ) ( )






+

−−−≈ x
m

xF
BA

W λσσ
ρ 1.
/

12exp1 222

Misalnya,  peluang seorang pelanggan menunggu kurang dari 1 menit (60 detik) = 

fW(X<60)=FW(60)

                     

                    =0,713436

VII. PENUTUP.

Simpulan

Dari  penelitian  ini  diketahui  bahwa  model  sistem  antrian  di  teater  21  Plaza 

Ambarukmo bila  dinyatakan  dengan  notasi  Kendall  adalah  sebagai  GI/G/3~FCFS.  Dan 

kinerja sistem  antrian ini sudah stabil.  Jumlah server yang dioperasikan pun sudah dapat 

disebut efisien.

Saran

Mempertahankan kinerja dari server yang saat ini sudah bagus. 

Demikian laporan penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar 

Teori  Antrian  dan  Simulasi.  Kami  berharap  semoga  penelitian  ini  dapat  memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terkait khususnya Theater 21 Plaza 

Ambarukmo Yogyakarta.  Atas segala dukungan dan kerja sama dari  semua pihak kami 

mengucapkan terima kasih.


	I.1.	LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
	I.2.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	VII.	PENUTUP.

