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Teori Antrian 

■ Analisis antrian pertama kali 
diperkenalkan oleh A.K. Erlang 
(1913) yang mempelajari fluktuasi 
permintaan fasilitas telepon dan 
keterlambatan pelayanannya.  

■ Operator telepon yang menjadi 
kuwalahan melayani para 
penelpon di waktu-waktu sibuk 
sehingga penelpon harus antri 
cukup lama menunggu giliran 
untuk dilayani.  

■ Saat ini analisis antrian 
banyak diterapkan di 
bidang bisnis (bank, 
supermarket), industri 
(palayanan mesin 
otomatis), tansportasi 
(pelabuhan udara, 
pelabuhan laut, jasa-jasa 
pos) dan lain-lain. 
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 Situasi kehidupan nyata 

 Menunggu untuk membeli bensin 

 Menunggu untuk naik wahana di Dufan 

 Menunggu utk ambil uang di ATM 

 Menunggu lampu hijau 

 Menunggu … 

 Dll. 
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 Pelanggan/customer? jelas tidak 

 Pengusaha juga tidak 

 Biaya lebih 

 Membutuhkan biaya ruang lebih utk menunggu 

 Kehilangan pelanggan 

 Pelanggan tidak bahagia 

 

Siapa yang Senang Menunggu? 
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 Permintaan/demand > Layanan/service yg 

tersedia 

 Mengapa layanan tdk mencukupi? 

 Tidak ekonomis 

 Tidak ada ruang 

 Kedatangan yg tdk dp diprediksi 

 Pertanyaan menarik untuk pelanggan? 

 Berapa lama saya harus menunggu? 

 Berapa orang dlm barisan? 

 Kapan sebaiknya saya datang utk 

mendapatkan layanan lebih cepat? 

 

Lalu Mengapa Menunggu? 
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Kelakuan pelanggan 
• Pelanggan sabar Menunggu 

selamanya 
• Pelanggan tidak sabar 

menunggu utk suatu perioda 
waktu dan memutuskan utk 
pergi 

• Melihat antrian panjang dan 
memutuskan tdk bergabung 

• Mengubah barisan utk 
menunggu 
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Macam-macam aturan antrian  

1. FIFO: First in First out  

 Kedatangan pelanggan pertama menerima 

pelayanan lebih dulu.  

Contoh: Membeli tiket bioskop  

2. LIFO: Last in First out  

 Kedatangan terakhir menerima pelayanan 

lebih dulu.  

Contoh: pembongkaran barang dari truk, 

elevator  

3. Random (acak)  

 Penerimaan pelayanan secara acak  

Contoh: penanganan terhadap pasien gawat di 

rumah sakit, pengawasan mutu barang dalam 

quality control.  



Komponen Proses Antrian 
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Sumber  

Kedatangan 

Antrian  Fasilitas  Keluar 



1. 
Kedatangan  

 
Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, 
mobil, atau panggilan telepon untuk dilayani. Unsur ini sering 
disebut proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan 
atau biasa dinamakan calling population, dan cara terjadinya 
kedatangan yang umumnya merupakan proses random. 
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Pelayan 

Pelayan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan, 
atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Contohnya pada sebuah check out 
counter dari suatu supermarket terkadang hanya ada seorang pelayan, tetapi 
bisa juga diisi seorang kasir dengan pembantunya untuk memasukkan barang-
barang ke kantong plastik. Sebuah bank dapat mempekerjakan seorang atau 
banyak teller. Di samping itu, perlu diketahui cara pelayanan dirampungkan, yang 
kadang-kadang merupakan proses random. 



3.  

Antri 

Inti dari analisis antrian adalah antri itu sendiri. 
Timbulnya antrian terutama tergantung dari 
sifat kedatangan dan proses pelayanan. Penentu 
antrian lain yang penting adalah disiplin antri. 
Disiplin antri adalah aturan keputusan yang 
menjelaskan cara melayani pengantri, misalnya 
datang awal dilayani dulu yang lebih dikenal 
dengan singkatan FCFS, datang terakhir dilayani 
dulu LCFS, berdasar prioritas, berdasar abjad, 
berdasar janji, dan lain-lain. Jika tak ada antrian 
berarti terdapat pelayan yang nganggur atau 
kelebihan fasilitas pelayanan. 
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STRUKTUR DASAR PROSES ANTRIAN 

■ Single Queue Single Server   
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Antrian  Pelayan 



• Single Queue Multiple Server  
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Antrian  

Pelayan 



• Multiple Queue Single Server  
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Antrian  Pelayan 



• Multiple Queue Multiple Server  
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Antrian  
Pelayan 
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White 

Is the color of milk and 
fresh snow, the color 
produced by the 
combination of all the 
colors of the visible 
spectrum. 

You can also split your content 
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CONTOH: 

 

Mc Donald memiliki data tingkat kedatangan rata-

rata konsumen adalah 10 orang per jam dan tingkat 

layanan rata-rata sebanyak 6 konsumen per 30 

menit. 

Tentukan: 

a) Tingkat  probabilitas fasilitas layanan sibuk 

b) Jumlah rata rata konsumen dalam antrian 

c) Jumlah rata rata konsumen dalam sistem 

d) Waktu rata rata dalam antrian 

e) Waktu rata rata dalam sistem 



Thanks! 

Any questions? 
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