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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kapasitas 

Suatu perusahaan sering mengalami kendala dalam mengatasi 

kelebihan kapasitas maupun krisis kapasitas dalam berbagai bidang. Cara 

perusahaan dalam merencanakan kapasitasa akan sangat penting untuk 

keberhasilannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Kapasitas 

adalah batas atas atau beban maksimum yang bisa ditangani oleh unit operasi 

(Stevenson & Sum Chee Chuong,2014). Beban yang dimaksud dapat berupa 

jumlah unit fisik yang dihasilkan atau jumlah jasa yang dilakukan. Unit 

operasi bisa berupa pabrik, departemen, mesin, tok atau tenaga kerja. 

Kebutuhan kapasitas meliputi peralatan, ruang dan keterampilan karyawan. 

Kesenjangan antara kapasitas saat ini dengan kapasitas yang 

diinginkan mengakibatkan kapasitas yang tidak seimbang. Kelebihan 

kapasitas menyebabkan biaya operasi menjadi terlalu tinggi, sedangkan 

kekurangan kapasitas menyebabkan sumber daya dipaksakan dan kehilangan 

pelanggan. Oleh karena itu harus dilakukan perencanaan kapasitas yang 

tepat. 
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     Tujuan perencanaan kapasitas strategis adalah sebagai pendekatan 

untuk menentukan tingkat kapasitas secara keseluruhan terkait sumber daya 

modal secara keseluruhan, fasilitas, peralatan dan seluruh tenaga kerja yang 

sangat mendukung strategi kompetitif jangka panjang perusahaan (Jacobs & 

Chase, 2015). Tingkat kapasitas yang dipilih memiliki pengaruh penting 

pada tingkat respons perusahaan, struktur biaya, kebijakan persediaan dan 

kebutuhan dukungan manajemen dan karyawan perusahaan.  

2. Pengelolaan Jumlah Permintaan 

Perusahaan yang memiliki peramalan, tempat dan fasilitas yang baik perlu 

melalukan penyesuaian antara permintaan dan kapasitas yang tersedia. 

Apabila permintaan rata-rata dan kapasitas yang tersedia tidak sesuai akan 

menyebabkan permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas yang melebihi 

permintaan. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut perusahaan memiliki opsi 

yaitu : 

a. Permintaan melebihi kapasitas 

Salah satu permasalahan di perusahaan adalah permintaan yang 

melebihi kapasitas yang tersedia. Ketika permintaan melebihi kapasitas 

maka perusahaan dapat membatasi permintaan dengan cara menaikkan 

harga, menjadwalkan waktu tunggu yang lama, dan mengecilkan 

keuntungan secara marjinal dari bisnis. Namun solusi jangka panjang 
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yang dapat digunakan adalah meningkatkan kapasitas agar dapat 

meningkatkan pendapatan seperti yang diperkirakan.  

b. Kapasitas melebihi permintaan 

Kapasitas melebihi permintaan akan membuat perusahaan mengalami 

kerugian. Perusahaan dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan 

cara menurunkan harga agar dapat merangsang permintaan, 

mengakomodasi pangsa pasar melalui perubahan produk dan 

mengurangi proses produksi agar dapat menyesuaikan jumlah 

permintaan. 

3. Teori Antrian 

Pada saat ini setiap orang menginginkan segala sesuatu dilakukan 

dengan cepat. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu mereka dalam 

melakukan 1 jenis kegiatan. Salah satu hal yang memperlambat kinerja 

mereka dalam beraktivitas adalah menunggu pelayanan suatu jenis jasa. Hal 

ini sering kita sebut dengan antrian. 

Menurut Heizer dan Render (2016) antrian adalah orang-orang atau 

barang dalam sebuah barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Antrian 

dapat terjadi apabila tingkat kedatangan lebih besar dari tingkat pelayanan. 

Apabila waktu kedatangan dapat ketahui dengan pasti, akan memungkinkan 

untuk membuat jadwal kemampuan kapasitas pelayanan pelanggan yang 
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datang, sehingga para pelanggan akan mengetahui berapa lama mereka harus 

menunggu. Hal ini dapat sangat membantu pelanggan atau konsumen untuk 

melakukan aktivitas lain. 

Kumpulan pengetahuan mengenai lini tunggu atau antrian Heizer, 

disebut dengan Teori Antrian (quening theory) (Heizer dan Render, 2016). 

Lini tunggu (quening line) adalah situasi yang umum terjadi, sebagai contoh, 

mengambil bentuk antrian mobil yang menunggu untuk diperbaiki di Midas 

Muffler Shop, pekerjaan menyalin yang menunggu untuk diselesaikan di 

toko percetakan Kinko.. Tabel 2.1 memuat daftar beberapa penggunaan 

model lini tunggu. 

Tabel 2.1 Situasi Antrian yang Sering Terjadi 

Situasi Kedatangan Dalam 

Antrian 

Proses Jasa 

Supermarket  Para pembeli bahan 

Makanan 

Pemeriksaan petugas 

kasir pada mesin hitung 

uang 

Loket jalan tol bebas 

hambatan 

Automobil Pengumpulan tol di 

loket 

Kantor Praktik Dokter Para Pasien Perawatan oleh dokter 

dan perawat 

Sistem Komputer Program yang akan 

dikerjakan 

Pekerjaan pemrosesan 

komputer 

Pemeliharaan mesin Mesin yang rusak Para karyawan bagian 

pemeliharaan 

memperbaiki mesin 

Pelabuhan  Kapal dan kapal 

tongkang 

Para pekerja di dek 

melakukan bongkar 

muat muatan 

Sumber : Jay Heizer dan Barry Render (2016)  
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Proses antrian dimulai pada saat pelanggan yang memerlukan 

pelayanan mulai datang, mereka berasal dari sebuah populasi yang disebut 

sumber masukan. Proses antrian sendiri merupakan suatu proses yang 

berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, 

menunggu dalam baris tunggu jika belum dapat dilayani, dilayani dan 

akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut sesudah dilayani. Sedangkan 

sebuah sistem antrian adalah suatu campuran pelanggan, pelayan dan aturan 

yang mengatur kedatangan pelanggan dalam pemprosesan masalah.    

Keadaan sistem menunjukan pada jumlah pelanggan yang berada 

pada suatu fasilitas pelayanan, termasuk dalam antriannya. Salah satu 

populasi adalah jumlah pelanggan yang datang pada fasilitas pelayanan. 

Besarnya populasi merupakan jumlah pelanggan yang memerlukan 

pelayanan. Dalam teori antrian, kinerja sistem sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan penjadwalan (Sarah, 2010).         

Sistem antrian merupakan sesuatu dimana kita mengobservasi 

periode kemacetan secara terus-menerus, misalnya lintasan tunggu, 

kemacetan suatu fasilitas pelayanan karena keterbatasan kapasitas, dan 

kerandoman dari kedatangan unit-unit dan waktu yang dibutuhkan untuk 

melayaninya. Permasalahan antrian merupakan masalah dimana kita 

mencoba menentukan kapasitas optimum bagi suatu fase produksi 

(barang/jasa). Hal ini diukur oleh jumlah pelayan (server) paralel, atau 
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tingkatan output rata-rata, sehingga kombinasi biaya dan tingkat pelayanan 

dari unit-unit yang menunggu menjadi minimum. 

Kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan (kapasitas) 

pelayanan atau fasilitas layanan mengakibatkan pengguna fasilitas yang tiba 

tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. 

Tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau 

untuk mencegah timbulnya antrian. Namun, dibutuhkan biaya dalam 

memberikan pelayanan tambahan yang akan menimbulkan pengurangan 

keuntungan mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. 

Sebaliknya, sering timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan 

hilangnya pelanggan dan mengakibatkan perusahaan merugi. 

Mengatasi sebuah antrian umumnya membutuhkan investasi yang 

ekstra. Dalam memikirkan keputusan untuk melakukan investasi atau tidak 

adalah dengan mengetahui efek dari investasi untuk waktu antrian dan juga 

keuntungan perusahaan. Maka dari itu kita memerlukan model dan teknik 

untuk menganalisis situasi seperti ini. Area penting dari aplikasi model 

antrian adalah sistem produksi, transportasi dan sistem persediaan barang, 

sistem komunikasi, dan sistem pengolahan informasi.  

Tujuan penggunaan teori antrian adalah untuk merancang fasilitas 

pelayanan, untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara 
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random dan menjaga keseimbangan antara biaya (waktu menganggur) 

pelayanan dan biaya (waktu) yang diperlukan selama antri.  

4. Model-Model Antrian 

Sistem jasa biasanya diklarifikasikan dalam hal jumlah yang 

melayani mereka (jumlah saluran) dan jumlah fase (jumlah pemberhentian 

jasa yang harus dilakukan) (Jay Heizer, 2016). Proses antrian pada umumnya 

dikelompokan kedalam empat struktur dasar menurut sifat-sifat pelayanan 

dari fasilitas pelayanan yaitu:  

a. Single Channel – Single Phase  

Single Channel – Single Phase adalah suatu bentuk antrian yang 

hanya terdapat satu antrian dan satu pelayanan. Contohnya dalam hal ini 

adalah seorang kasir (tuggal), seorang tukang parkir (tunggal), dan 

sebagainya. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Gambar 2.1 Single Channel – Single Phase 

               Antrian 

Fasilitas Jasa 
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Terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung antrian dalam kondisi M/M/1. Rumus-rumus ini dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 

1) Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem (yang sedang menunggu 

untuk dilayani) :  

𝐿𝑠 =
λ 

𝜇 − λ 
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

2) Jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem (waktu 

menunggu ditambah waktu pelayanan) : 

𝑊𝑠 =
1 

𝜇 − λ 
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

3) Jumlah unit rata-rata yang menunggu dalam antrian :  

𝐿𝑞 =
λ2 

𝜇(𝜇 − λ) 
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

4) Waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrian : 

𝑊𝑞 =
λ

𝜇(𝜇 − λ) 
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 
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5) Faktor utilisasi sistem :  

𝜌 =
λ

𝜇
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

6) Probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem (unit pelayanan kosong) :  

𝑃0 = 1 −
λ

𝜇
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

7) Probabilitas terdapat lebih dari sejumlah k unit dalam sistem, 

dimana n adalah jumlah unit dalam sistem :  

𝑃𝑛>𝑘 = (
λ

𝜇
) 𝑘 + 1 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Dimana :  

λ : Jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu  

μ : Jumlah orang yang dilayani per satuan waktu  

b. Single Channel – Multi Phase  

Single Channel – Multi Phase adalah suatu bentuk antrian yang 

hanya terdapat satu antrian dan terdapat dua atau lebih pelayanan. 

Contohnya dalam hal ini adalah pada proses pembuatan surat izin 

mengemudi.  
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Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Gambar 2.2 Single Channel – Multi Phase 

Terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung antrian dalam model antrian ini. Rumus-rumus ini dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 

1) Probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem : 

𝑃0 =
1

[∑
1
𝑛! (

λ
𝜇)𝑀−1

𝑛=0 ] +
1

𝑀! (
λ
𝜇)𝑀

𝑀𝜇

𝑀𝜇−λ

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

2) Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem :  

𝐿𝑠 =
λμ (

λ
μ) M

(𝑀 − 1)! (𝑀𝜇 − λ)2
𝑃0 +

λ

𝜇
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

3) Jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam 

antrian atau sedang dilayani (dalam sistem) :  

               Antrian 
Fase 2 

Fasilitas 

Jasa 

 

Fase 1 

Fasilitas 

Jasa 
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𝑊𝑠 =
λμ (

λ
μ) M

(𝑀 − 1)! (𝑀𝜇 − λ)2
𝑃0 +

1

𝜇
 𝑎𝑡𝑎𝑢 

𝐿𝑠

λ
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

4) Jumlah orang atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian :  

𝐿𝑞 = 𝐿𝑠 −
λ

𝜇
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

5) Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan atau unit 

untuk menunggu dalam antrian :  

𝑊𝑞 = 𝑊𝑠 −
1

𝜇
 𝑎𝑡𝑎𝑢 

𝐿𝑞

λ
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Dimana :  

M : Jumlah jalur yang terbuka  

λ  : Jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu  

μ  : jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap 

jalur 

c. Multi Channel – Single Phase  

Multi Channel – Single Phase adalah suatu bentuk antrian yang 

memiliki dua atau lebih antrian dan satu pelayan. Contohnya dalam hal 

ini adalah pelayan pada pembayaran rekening telepon, pelayan pada 

bank, dan pelayan pada rekening listrik yang terdiri dari beberapa baris 

antrian dan setiap antrian mempunyai masing masing satu pelayan.  
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Secara skematis dapat digambarkan seperti pada gambar 2.3. 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Gambar 2.3 Multi Channel – Single Phase 

Terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung antrian dalam model antrian ini. Rumus-rumus ini dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 

1) Panjang antrian rata-rata: 

𝐿𝑞 =
λ2

2𝜇(𝜇 − λ)
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

2) Waktu menunggu dalam antrian rata-rata:  

𝐿𝑞 =
λ2

2𝜇(𝜇 − λ)
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

 

             Antrian 

 

 

 

 

 

Fasilitas Jasa Saluran 3 

Fasilitas Jasa Saluran 1 

Fasilitas Jasa Saluran 2 
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3) Jumlah pelanggan dalam sistem rata-rata: 

𝐿𝑠 = 𝐿𝑞 +
λ

𝜇
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

4) Jumlah waktu rata-rata dalam sistem :  

𝑊𝑠 = 𝑤𝑞 +
1

𝜇
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Dimana :  

λ : Jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu  

μ : jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap jalur  

d. Multi Channel – Multi Phase  

Multi Channel – Multi Phase adalah suatu bentuk antrian yang 

memiliki dua atau lebih antrian maupun pelayan. Contohnya dalam hal 

ini adalah  ada pendaftaran siswa baru di SD, SMP, SMA dan 

sebagainya. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Gambar 2.4 Multi Channel – Multi Phase 

 

             Antrian 

 

 

 

 

 

Fase2 

Fasilitas Jasa 

Saluran 1 

Fase 2 

Fasilitas Jasa 

Saluran 2 

Fase 1 

Fasilitas Jasa 

Saluran 1 

Fase 1 

Fasilitas Jasa 

Saluran 2 
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Terdapat beberapa rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung antrian dalam model antrian ini. Rumus-rumus ini dapat 

dilihat pada halaman berikutnya. 

1) Faktor Pelayanan: 

𝑋 =
𝑇

𝑇 + 𝑈
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

2) Jumlah antrian rata-rata: 

𝐿 = 𝑁(1 − 𝐹) 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

3) Waktu tunggu rata-rata: 

𝑊 =
𝐿(𝑇 + 𝑈)

𝑁 − 𝐿
 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

4) Jumlah pelayanan rata-rata: 

𝐽 = 𝑁𝐹(1 − 𝑋) 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

5) Jumlah dalam pelayanan rata-rata: 

𝐻 = 𝐹𝑁𝑋 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

6) Jumlah populasi: 

𝑁 = 𝐽 + 𝐿 + 𝐻 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2016) 

Dimana :  

D : Probabilitas sebuah unit harus menunggu di dalam antrian  

F : Faktor efisiensi  

H : Rata-rata jumlah unit yang sedang dilayani  
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J : rata-rata jumlah unit tidak berada dalam antrian  

L : rata-rata jumlah unit yang menunggu untuk dilayani  

M : Jumlah jalur pelayanan  

N : Jumlah pelanggan potensial  

T : Waktu pelayanan rata-rata  

U : waktu rata-rata antara unit yang membutuhkan pelayanan.  

W : Waktu rata-rata sebuah unit menunggu dalam antrian  

X : faktor pelayanan 

Banyaknya saluran dalam proses antian adalah jumlah pelayanan 

paralel yang tersedia. Banyaknya tahap menunjukan jumlah pelayanan 

berurutan yang harus dilalui oleh setiap pelanggan. Sistem saluran dimana 

antrian mempunyai satu tempat pelayanan dengan jumlah pelayanam satu 

orang disebut sistem saluran tunggal. Sedangkan antrian dengan saluran 

ganda adalah antrian yang mempunyai beberapa tempat pelayanan sebanyak 

s pelayan dipasang secara paralel dan barisan antrian bisa tunggal ataupun 

sebanyakan pelanggan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dimuat sebagai penunjang dan pendukung penelitian 

yang akan diteliti. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai 

pembanding untuk mengetahui sejauh mana perbedaan perspektif antar peneliti 

sehingga penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat menyempurnakan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dari banyak penelitian terdahulu tentang 

sistem antrian, ada beberapa penelitian yang cocok untuk dijadikan sebagai acuan 

penelitian kali ini. 
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Acuan penelitian ini kemudian dikelompokkan menurut beberapa jenis 

alat analisis yang digunakan. Terdapat 3 alat analisis yang digunakan dalam lima 

penelitian terdahulu yang diambil, yakni diantaranya adalah multi channel single 

phase ,single channel single phase  dan program linier. 

Handayani (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Antrian Pada 

Mini Market Dengan Menggunakan Teori Antrian Untuk Menentukan Pelayanan 

Yang Optimal. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pelayanan yang 

optimal dengan menggunakan teori antrian multi channel-single phase, yaitu 

kapan saja dua atau lehih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pihak mini market harus menambah jumlah 

kassa pembayaran menjadi 5 Kassa. Penambahan kassa pembayaran dapat 

memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggannya. 

Fuad Mubarok dan Umar Wiwi (2013) melakukan penelitian pada 

bengkel servis sepeda motor Yamaha YSS 10081 Surabaya dengan tujuan untuk 

menentukan berapa jumlah pit yang optimal. Penelitian ini menggunakan model 

antrian (M/M/S) Multi Channel Single Phase. Penelitian ini  didapatkan data 

rata-rata tingkat kedatangan pelanggan adalah 2,70 Pelanggan/jam dan rata-rata 

pelayanan pelanggan/ jamnya adalah 2,46. Dan probabilitasnya mekaniknya 

adalah 0,33. Jumlah Pit yang optimal pada bengkel resmi Yamaha YSS 10081 

Surabaya adalah 4 unit. 
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Fatimah Maharani Siregar (2015) melakukan penelitian tentang analisis 

sistem antrian pada bengkel PT. Global Jaya Perkasa Pekanbaru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui optimalisasi sistem antrian pada bengkel PT. Global 

Jaya Perkasa Pekanbaru. Metode yang digunakan yaitu (M/M/S) Multi Channel 

Singgle Phase. Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah rata-rata pelanggan 

dalam antrian pada bengkel PT. Global Jaya Perkasa berjumlah 7 orang.  

D.Nurfitria, atc (2017) melakukan penelitian mengenai analisis sistem 

antrian dengan model single channel single phase service pada  stasiun pengisian 

bahan bakar umum (SPBU) I Gusti Ngurahrai Palu. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pelayanan yang optimal pada SPBU. Model antrian yang digunakan 

yaitu single channel single phase. Hasil penelitian di ketahui bahwa penambahan 

1 unit server akan dapat mengurangi panjang antrian dan waktu menunggu 

layanan. 

Yanti Budiasih (2015) melakukan penelitian mengenai optimalisasi kasir 

dan minimisasi biaya pada swalayan PSFJ Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui sistem layanan yang optimal, kasir yang optimal dan 

untuk mengetahui sistem biaya minimum. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu metode simpleks dengan bantuan program linier. Hasil 

penelitian ini diketaui bahwa jumlah kasir yang optimal yaitu dengan 

menggunakan 5 kasir per hari. 
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Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian terdahulu seperti yang sudah disebutkan di atas. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu yakni adalah dalam segi alat analisis, yakni 

menggunakan model antrian multi channel simgle phase. Salah satu yang 

memiliki persamaan dalam metode yang digunakan adalah penelitian dari 

Handayani (2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya yakni terdapat 

pada objek, jangka waktu penelitian, langkah-langkah penelitian, dan hasil 

penelitian. Langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian terdahulu juga 

berbeda-beda dikarenakan metode yang digunakan berbeda.  

C. Kerangka Pikir 

Sumber: Heyzer dan Render (2016), diolah 

Gambar2.5 Kerangka pikir 

- Kedatangan 

Pelanggan 

- Waktu 

Pelayanan 

- Probabilitas tidak 

adanya pelanggan dalam 

sistem 

- Rata-rata pelanggan 

dalam sistem 

- Rata-rata waktu 

menunggu dalam sistem 

- Rata-rata pelanggan 

dalam antrian 

- Rata-rata waktu 

pelanggan dalam antrian 

Jumlah Kasir 

Optimal 
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Menurut Heyzer dan Render (2016), jumlah kedatangan pelanggan 

merupakan banyaknya kedatangan pelanggan dalam sistem antrian. Dalam hal 

tersebut perusahaan perlu mengetahui jumlah kasir, waktu pelayanan, 

probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem, rata-rata pelanggan dalam 

sistem, rata-rata waktu menunggu dalam sistem, rata-rata pelanggan dalam 

antrian dan rata-rata waktu menungu dalam antrian. Kemudian perusahaan dapat 

mengetahui jumlah kasir yang dibuka agar dapat memberikan keuntungan 

perusahaan dan pelayanan yang optimal terhadap pelanggan. 

Jumlah kedatangan pelanggan yang optimal dapat dihitung dengan 

melakukan beberapa tahapan. Dengan demikian perusahaan dapat mengetahui 

jumlah kasir yang seharusnya dibuka. Didalam penelitian ini memiliki 

pembagian shift 1 dan shift 2 dengan menghitung jumlah rata-rata kedatangan 

pelanggan setiap harinya. Kemudian perusahaan dapat mengetahui jumlah kasir 

yang seharusnya dibuka pada shift 1 dan shift 2 mulai hari Senin hingga Minggu. 


