
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan jaman bertambahnya kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh manusia, sehingga diperlukan tambahan fasilitas untuk dapat 

memberikan pelayanan pada manusia. Disadari atau tidak, setiap manusia 

seringkali dihadapkan pada sebuah situasi yang mengharuskannya untuk 

menunggu pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan sehingga mengantri 

menjadi suatu hal yang sudah biasa terjadi. Menunggu di dalam matematika dapat 

diidentikkan dengan suatu proses antrian, sehingga setiap orang seringkali 

dihadapkan pada persoalan tentang antrian, baik skala kecil maupun skala besar 

yang membutuhkan penyelesaian serta solusi yang optimal. 

Antrian terjadi pada saat ada pihak yang harus menunggu untuk 

mendapatkan pelayanan. Suatu proses antrian adalah suatu proses yang 

berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas 

pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris (antrian) jika server sibuk, 

selanjutnya mendapatkan pelayanan di server, hingga akhirnya meninggalkan 

fasilitas tersebut setelah dilayani.  

Masalah yang berkaitan dengan antrian adalah citra dari penyedia jasa dan 

kepercayaan dari para pelangan terhadap penyedia jasa tersebut. Di samping itu 

pihak pemberi pelayanan secara tidak langsung juga mengalami kerugian, karena 

akan mengurangi efisiensi kerja, keuntungan yang sedikit dan bahkan 
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akanmenimbulkan citra kurang baik pada pelanggannya. Antrian yang terlalu 

panjang akan menyebabkan ruangan menjadi penuh sehingga orang dapat 

mengurungkan niatnya untuk bertransaksi di tempat tersebut. Untuk mengatasi 

masalah antrian tersebut, diperlukan teori antrian. 

Teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dan baris – 

baris penungguan. Dalam dunia usaha, bertambahnya pelanggan berarti 

bertambah pula transaksi usaha. Dengan adanya masalah tersebut, maka para 

pemilik usaha dituntut untuk berfikir bagaimana caranya para pelanggan atau 

konsumen tidak menunggu lama sehingga pemahaman mengenai teori antrian 

sangat dibutuhkan agar dapat mengambil keputusan mengenai model antrian yang 

paling tepat.  

Pada saat ini telah banyak teori-teori antrian yang telah digunakan, 

contohnya teori antrian M/M/1 yaitu M yang pertama menyatakan proses 

kedatangan yang mengikuti proses Poison, M yang kedua menyatakan proses 

pelayanan yang mengikuti proses Poison, angka satu (1) menyatakan jumlah 

fasilitas pelayanan dalam sistem dengan tempat tunggu tak hingga. Contoh 

aplikasi antrian M/M/1 adalah pada antrian ATM, pelayanan perpustakaan, dan 

lainnya.Sebenarnya antrian M/M/1 kurang realistis diterapkan di lapangan karena 

mengasumsikan tempat tunggu yang tak hingga, sedangkan realitanya kebanyakan 

sistem antrian mempunyai tempat tunggu yang terbatas.Sistem antrian yang lebih 

realistis adalah M/M/1/K. 

Karena kendala tempat dan beberapa hal lainnya, terdapat beberapa 

pengusaha dengan saluran pelayanan tunggal memilih untuk membatasi 
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tempattunggu antrian. Oleh sebab itu, melalui teori antrian M/M/1/K yaituM yang 

pertama menyatakan proses kedatangan yang mengikuti proses Poison, M yang 

kedua menyatakan proses pelayanan yang mengikuti proses Poison, angka satu (1) 

menyatakan jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem dengan satu saluran dan 

kapasitas sistem terbatas pada kapasitas sistem yaitu jumlah maksimum pelanggan 

yang dapat ditampung dalam sistem ( yaitu tempat tunggu dan fasilitas pelayanan) 

akan dapat dihitung tempat tunggu antrian yang optimal. 

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting. Banyak masyarakat yang 

memilih tempat terbaik untuk mengecek atau mengobati masalah kesehatannya. 

Karena hal itu, tak jarang ditemui pada tempat praktek dokter terjadi antrian. Di 

salah satu tempat praktek dokter spesialis kandungan di Surabaya terdapat tempat 

antrian sebanyak 6 kursi sehingga teori M/M/1/K yang penulis bahas akan dapat 

diterapkan pada situasi tersebut dan dapat diteliti apakah tempat antrian disana 

sudah sesuai ataukah belum berdasarkan ukuran performansi yang dapat dihitung. 

Menurut penulis pada saat ini masih jarang penulisan secara detail tentang 

bagaimana mendapatkan distribusi probabilitas dan ukuran performansi dalam 

teori antrian M/M/1/K Selain itu, masalah yang timbul adalah bagaimana 

menentukan K optimum sehingga dapat mengurangi terjadinya kepergian 

pelanggan atau kemungkinan penolakan pelanggan dari sistem antrian. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang antrian 

M/M/1/K, bagaimanamenentukan kapasitas pengantri optimal serta 

mengaplikasikannya pada data antrian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang masalah dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana menentukan distribusi probabilitas banyaknya pelanggan dalam 

sistem antrian M/M/1/K?  

2. Bagaimana menentukan ukuran performansi dalam sistem antrian M/M/1/K? 

3. Bagaimana menentukan kapasitas pengantri optimal dalam sistem antrian 

M/M/1/K? 

4. Bagaimana menerapkan antrian tipe M/M/1/K pada data? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini 

adalah : 

1. Menentukan distribusi probabilitas banyaknya pelanggan dalam sistem antrian 

M/M/1/K. 

2. Menentukan ukuran performansi di dalam sistem antrian M/M/1/K. 

3. Menentukan kapasitas pengantri optimal dalam sistem antrian M/M/1/K. 

4. Menerapkan antrian tipe M/M/1/K pada data. 

 

1.4 Manfaat 

 Manfaat dari  penulisan skripsi ini adalah: 

1. Menambah wawasan mengenai sistem antrian pada saluran pelayanan 

tunggal dengan kapasitas sistem antrian terbatas pada K. 
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2. Mengetahui penerapan sistem antrian pada saluran pelayanan tunggal 

dengan kapasitas sistem antrian terbatas pada K, mengetahui ukuran 

performansinya serta kapasitas pengantri optimalnya. 

3. Sebagai bahan pustaka di lingkungan Universitas Airlangga 

 

1.5 Batasan Masalah 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup penulisan 

skripsi ini dibatasi pada : 

a. Penentuan kapasitas pengantri optimal dalam sistem antrian M/M/1/K melalui 

dua kriteria yaitu melalui rumus Lq (rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian) 

dan dengan probabilitas pelanggan ditolak setelah pelanggan yang datang 

melebihi dari nilai K. 

b. Studi kasus dilakukan di salah satu tempat praktek seorang dokter spesialis 

kandungan di Surabaya. 
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