
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

   

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Rumusan probabilitas terdapat n pelanggan dalam sistem antrian 

M/M/1/K adalah : 

 

 dengan  

2. Rumusan performansi untuk sistem antrian M/M/1/K adalah : 

a.  

b.  

c.  

d.  

3. Kapasitas sistem (K) optimal dapat diperoleh melalui dua kriteria, yaitu : 

a. Menentukan nilai K sedemikian hingga ketika nilai K diperbesar 

maka nilai Lq tidak naik signifikan atau bernilai konstan dengan 

algoritma sebagai berikut : 

1. Input nilai ρ dan n (misal: n = 200 ) 

2. Hitung Lq (k), untuk k = 1,2, … ,n  
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3. Tentukan LQM =  

4. Untuk k = 1,2, … ,n 

Jika = LQM maka: 

(i) Kopt = k 

(ii) break 

5. Tampilkan K optimal adalah Kopt. 

 

b. Jika ditentukan nilai Pb (probabilitas pelanggan ditolak) maka akan 

didapatkan nilai K optimal yaitu yang memenuhi : 

  

4. Dengan data pelanggan yang datang ke tempat praktek salah satu dokter 

spesialis kandungan di Surabaya didapatkan: 

a. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem antrian (Ls) dengan batas 

maksimum tempat antrian sebesar 6 adalah sebanyak 3 orang.  

b. Rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam sistem antrian (Ws)adalah 

37,5 menit. 

c. Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian (Lq) dengan batas 

maksimum tempat antrian sebesar 6 adalah sebanyak  2 orang.  

d. Rata-rata waktu pelanggan dalam tempat antrian (Wq) adalah 26,39 

menit. 
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e. K optimal yang diperoleh adalah : 

1. Dengan kriteria penentuan nilai K optimal sedemikian 

hingga ketika nilai K diperbesar maka nilai Lq tidak naik 

signifikan atau bernilai konstan didapatkan nilai K sebesar 

46. 

2. Melalui penentuan nilai probabilitas pelanggan ditolak (Pb)  

0,1 didapatkan nilai K optimal sebesar 6. 

Dari dua kriteria tersebut disimpulkan bahwa kriteria yang lebih cocok 

digunakan pada data real adalah kriteria melalui penentuan nilai 

probabilitas pelanggan ditolak (Pb). 

 

SARAN 

1. Saran yang dapat diberikan untuk penulis selanjutnya adalah gunakan 

metode yang berbeda untuk mengoptimalkan suatu sistem antrian, dapat 

melalui penentuan jumlah server yang optimal. 

2. Untuk data real pada salah satu tempat praktek dokter spesialis kandungan 

di Surabaya yang telah dihitung maka tidak perlu ada penambahan ataupun 

pengurangan pada tempat antrian. 
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