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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Operasional 

 Operasional adalah proses transformasi input (material, mesin, tenaga kerja, 

manajemen, dan modal) menjadi output (barang dan jasa) yang memiliki value 

lebih.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Roberta S. Russell dan Bernard W. Taylor III, 2009 

Gambar 2.1.  

Proses Operasional 

 

 

 

 

Feedback 

INPUT 

Material 

Mesin 

Tenaga Kerja 

Manajemen 

Modal 

 

 

Transformation 

Process 

OUTPUT 

Barang 

Jasa 

 

Requirements

e 

Analisis Sistem..., Nico Syamsudin, FB UMN, 2017



2.2. Manajemen Operasi 

 Manajemen operasi menurut Roberta S. Russell dan Bernard W. Taylor III 

(2009:2) adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan dari sistem 

produksi untuk menyelesaikan pekerjaan. 

 Jay Heizer dan Barry Render (2014:40) mengemukakan manajemen operasi 

adalah aktifitas yang berhubungan dengan penciptaan barang atau jasa melalui 

transformasi input menjadi output. 

 James R. Evans dan David A.Collier (2007:5) menyatakan bahwa 

manajemen operasional adalah ilmu pengetahuan dan seni dari memastikan barang 

dan jasa diproduksi dan disampaikan dengan baik ke pelanggan. 

2.3.  Jalur Tunggu (Waiting Line)  

 Jay Heizer dan Barry Render (2014:772) mengemukakan bahwa waiting 

line adalah sekumpulan barang atau manusia yang berada dalam suatu jalur tunggu 

untuk mendapatkan pelayanan. 

 Antrian menurut F. Roberts Jacobs dan Richard B. Chase (2014:222) adalah 

jalur tunggu yang berisi manusia, pekerjaan, barang, dan sebagainya.  

2.4. Sistem Antrian 

 Sistem antrian menurut F. Roberts Jacobs dan Richard B. Chase (2014:223) 

adalah sebuah proses di mana pelanggan menunggu di jalur antrian untuk 

mendapatkan jasa. Mereka juga berpendapat bahwa sistem antrian terdiri dari 3 

komponen utama yaitu: 
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 1. Sumber populasi dan arah konsumen mendatangi sistem 

 2. Sistem pelayanan jasa 

 3. Kondisi konsumen yang meninggalkan sistem (kembali ke sumber 

populasi atau tidak) 

 2.4.1. Kedatangan Konsumen (Customer Arrivals) 

  Kedatangan konsumen pada sistem antrian berasal dari populasi 

finite ataupun infinite.  

1. Populasi Terbatas (Finite Population ) 

 Menurut F. Roberts Jacobs dan Richard B. Chase (2014:224) 

populasi terbatas adalah konsumen yang jumlahnya terbatas dan 

akan menggunakan jasa, juga terkadang dapat membuat sebuah 

antrian. Contohnya jika sebuah warnet memiliki 15 mesin komputer 

dan suatu saat mesin komputer di tempat tersebut rusak 3 mesin, 

maka populasi nya pun juga akan berkurang menjadi 12. 

2. Populasi Tidak Terbatas (Infinite Population) 

 Menurut F. Roberts Jacobs dan Richard B. Chase (2014:224) 

populasi yang tidak terbatas terkait dengan sistem pelayanan 

sehingga besar kecilnya populasi yang disebabkan oleh pengurangan 

maupun penambahan terhadap populasi tidak berpengaruh terlalu 

besar terhadap probabilitas sistem antrian. Contohnya jika sebuah 

warnet memiliki 100 mesin komputer, tentunya jika satu atau dua 

mesin komputer terebut rusak, tidak akan terlalu berpengaruh 

kepada populasi. 
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 2.4.2. Distribusi Kedatangan (Distribution Of Arrivals) 

  Distribusi kedatangan konsumen bisa ditelaah menggunakan dua 

cara yaitu distribusi eksponensial dan distribusi poisson: 

1. Distribusi Eksponensial 

 F. Roberts Jacobs dan Richard B. Chase (2014:225) 

menyebutkan bahwa distribusi eksponensial adalah sebuah 

probabilitas distribusi yang didasarkan dengan waktu antara 

kedatangan satu konsumen dengan konsumen lainnya. 

 Jay Heizer dan Barry Render (2014:776) beranggapan 

bahwa distribusi eksponensial adalah distribusi yang umumnya 

digunakan untuk menunjukkan waktu pelayanan dalam sistem 

antrian. Asumsi Kedatangan dengan distribusi eksponensial adalah: 

 Waktu kedatangan random 

 Waktu kedatangan tidak dipengaruhi oleh waktu 

kedatangan yang sebelumnya 

 Variabel random T mewakili waktu antar kedatangan 

dan waktu pelayanan 

2.  Distribusi Poisson 

  Ditribusi poisson menurut F. Roberts Jacobs dan Richard B. 

Chase (2014:226) adalah distribusi dengan menggunakan 

banyaknya kedatangan konsumen di tiap waktu yang telah 

ditentukan. 

  Jay Heizer dan Barry Render (2014:774) beranggapan 

bahwa distribusi poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang 
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umumnya digunakan untuk menunjukkan tingkat kedatangan 

konsumen di dalam antrian. Asumsi Kedatangan dengan distribusi 

poisson adalah: 

 Kedatangan  pelanggan sifatnya acak 

 Mempunyai rata –rata kedatangan sebesar lamda λ 

 Jumlah kedatangan dalam suatu interval waktu adalah bebas 

 2.4.3. Panjang Antrian (Queue Length) 

 Jay Heizer dan Barry Render (2014:773) mengatakan bahwa dalam 

suatu sistem antrian terdapat dua jenis antrian, yaitu antrian terbatas 

(Limited Queue) dan antrian yang tidak terbatas (Unlimited Queue): 

1. Antrian Terbatas (Limited Queue) 

 Antrian terbatas menurut Jay Heizer dan Barry Render 

(2014:773) terjadi ketika suatu antrian tersebut dibatasi oleh 

ketentuan yang berlaku ataupun adanya keterbatasan secara fisik 

sehingga antrian menjadi terbatas. Contohnya adalah bangku antrian 

dokter gigi. 

2. Antrian Tidak Terbatas (Unlimited Queue) 

   Jay Heizer dan Barry Render (2014:773) berpendapat bahwa 

antrian tidak terbatas terjadi ketika populasi yang dapat ditampung 

oleh antrian tidak memiliki batas. Contohnya adalah antrian mobil 

pada gerbang tol. 
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 2.4.4. Disiplin Antrian (Queue Discipline) 

   Disiplin antrian menurut F. Roberts Jacobs dan Richard B. Chase 

(2014:228) adalah aturan prioritas ataupun sekumpulan aturan untuk 

menentukan urutan pelayanan jasa terhadap konsumen yang berada di dalam 

antrian. Salah satu aturan prioritas yang paling umum adalah FCFS, yaitu 

First Come First Serve. Aturan ini menyatakan bahwa pelayanan harus 

diberikan berdasarkan kedatangan konsumen secara kronologis, tanpa 

memperdulikan ketentuan – ketentuan lainnya. Berbagai contoh disiplin 

antrian yang lain yaitu: 

1. Reservasi Pertama (Reservations First) 

 Yang pertama dilayani adalah yang telah mereservasi produk 

atau jasa yang disediakan. Contoh: reservasi restoran. 

2. Darurat Dahulu (Emergencies First) 

  Yang pertama dilayani adalah yang benar – benar 

membutuhkan atau darurat. Contoh: rumah sakit. 

3. Konsumen Utama (Highest-profit Customer First) 

Yang dilayani pertama adalah konsumen yang membeli paling 

banyak produk atau jasa yang disediakan dalam segi nilai barang 

atau jasanya. Contoh: butik fashion mewah. 

4. Pembeli Terbanyak (Largest Order First) 

Yang diutamakan adalah orang yang membeli paling banyak 

secara kuota produk atau jasa. Contoh: pembelian secara grosir. 
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 2.4.5. Struktur Pelayanan (Waiting Line Models) 

  Jay Heizer dan Barry Render (2014:775) menyatakan bahwa ada 

empat struktur pelayanan umum: 

1. Satu Pelayanan Satu Jalur (Single-Server, Single-Phase System) 

Konsumen yang masuk ke dalam sistem antrian akan membuat 

satu jalur antrian yang akan ditemukan dengan satu fasilitas 

pelayanan jasa. Contoh dari struktur pelayanan ini adalah antrian 

potong rambut.  

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2014  

Gambar 2.2. 

Single-Server, Single-Phase System 

 

2. Satu Pelayanan, Banyak Jalur (Single-Server, Multi-Phase 

System) 

   Konsumen yang masuk ke dalam sistem antrian akan 

membuat satu jalur antrian yang akan ditemukan dengan satu 

fasilitas pelayanan jasa sama seperti pada sistem antrian single-

server, single-phase, tetapi pada sistem ini konsumen akan 

dipertemukan lagi dengan beberapa fasilitas pelayanan jasa sampai 

pelayanan yang diberikan selesai. Contoh dari struktur pelayanan 

Analisis Sistem..., Nico Syamsudin, FB UMN, 2017



ini adalah antrian di Hoka – Hoka Bento, di mana pemesanan 

dilakukan secara bertahap mulai dari ambil nampan, pemesanan, 

dan pembayaran yang bertahap tetapi masih dalam satu antrian. 

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2014 

Gambar 2.3. 

Single-Server, Multi-Phase System  

3. Banyak Pelayanan, Satu Jalur (Multi-Server, Single-Phase 

System) 

   Konsumen yang masuk ke dalam sistem antrian akan 

membuat satu jalur antrian yang kemudian akan dipertemukan 

dengan beberapa fasilitas pelayanan jasa yang sama secara paralel. 

Contoh struktur pelayanan ini adalah bank yang memiliki satu jalur 

antrian yang nantinya akan dipecah ke beberapa teller. 

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2014 

Gambar 2.4. 

Multi-Server, Single-Phase System  

 

Analisis Sistem..., Nico Syamsudin, FB UMN, 2017



4. Banyak Pelayanan, Banyak Jalur (Multi-Server, Multi-Phase 

System) 

  Konsumen yang masuk ke dalam sistem antrian akan 

membuat satu jalur antrian yang kemudian akan berhadapan dengan 

beberapa fasilitas pelayanan jasa identik secara paralel yang 

kemudian akan membentuk barisan antrian lagi sampai pelayanan 

selesai. Contoh sistem pelayanan ini adalah sistem dalam rumah 

sakit, di mana penerimaan pasien dilayani oleh banyak petugas, dan 

dilalui secara bertahap. 

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2014 

Gambar 2.5. 

Multi-Server, Multi-Phase System 

 2.4.6. Model Antrian 

  Jay Heizer dan Barry Render (2014:778) menyatakan bahwa ada 

empat model antrian: 

1. Antrian Dengan Satu Pelayanan (Single-Server Queuing Model) (M/M/1) 

Model antrian ini memiliki beberapa asumsi yaitu : 

a. Pelanggan dilayani berdasarkan aturan yang pertama kali datang 

yang juga mendapatkan pelayanan pertama kali (FIFO), dan setiap 
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pelanggan yang datang harus menunggu untuk mendapatkan 

pelayanan, tanpa mempedulikan  panjangnya antrian . 

b. Kedatangan konsumen tidak dipengaruhi oleh kedatangan yang 

sebelumnya, tetapi rata-rata kedatangan (arrival rate) tidak berubah 

dari waktu ke waktu. 

c. Kedatangan didasari dengan distribusi poisson dan berasal dari 

populasi yang tidak terbatas  atau yang sangat besar. 

d. Waktu pelayanan beragam dari satu pelanggan ke pelanggan lainnya 

dan tidak berhubungan atau bergantung satu sama lain, tetapi rata-

rata waktu pelayanan diketahui. 

2. Antrian Dengan Banyak Pelayanan (Multiple-Server Queuing Model) 

(M/M/S) 

 Model antrian multiple-server queuing model memiliki dua atau 

lebih server dalam sistem antrian yang tersedia untuk melayani pelanggan 

yang datang. Asumsi yang ada di dalam model antrian ini adalah :  

a. Tingkat kedatangan didasari dengan distribusi poisson, sedangkan 

waktu pelayanan didasari dengan ditribusi eksponensial. 

b. Pelanggan dilayani dengan sistem  FIFO. 

c. Terdapat dua atau lebih server. 

d. Asumsi yang ada pada model sistem antrian tunggal juga berlaku. 
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3. Antrian Dengan Waktu Pelayanan Konstan (Constant-Service-Time 

Model) (M/D/1) 

 Model antrian ini memiliki satu server, dan  waktu pelayanan yang 

konstan tidak seperti kebanyakan model antian lainnya yang terdistribusi 

secara eksponenial. 

4. Antrian Dengan Populasi Terbatas (Limited Population Model) 

  Model antrian ini adalah model antrian yang terjadi jika populasi 

konsumen yang akan datang terbatas (finite). Model ini berbeda dengan 3 

model lainnya karena adanya ketergantungan antara panjang antrian dengan 

tingkat kedatangan. 

2.5. Simulasi 

 Simulasi menurut Jay Heizer dan Berry Render (2014:818) adalah suatu 

usaha untuk menduplikasi fitur, penampakan, dan karaktersitik dari sistem yang 

sebenarnya, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan model yang 

terkomputerisasi. Menurut mereka, simulasi bertujuan untuk: 

1. Untuk meniru situasi atau keadaan yang sebenarnya secara realistis 

dan matematis 

2. Untuk mempelajari ciri – ciri dan karakteristik operasionalnya 

3. Untuk menggambarkan kesimpulan dan mengambil keputusan 

berdasarkan hasil dari simulasi yang telah dilakukan 
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 2.5.1. Menggunakan Simulasi 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2014:819), untuk 

menggunakan simulasi, yang harus dilakukan oleh manajer operasional 

adalah: 

1. Menetapkan masalah. 

2. Mengajukan variabel – variabel penting yang berhubungan 

dengan masalah yang dihadapi. 

3. Membuat model numerikal 

4. Membangun arah tindakan untuk mengetes dengan menetapkan 

nilai dari variabel – variabel. 

5. Jalankan eksperimen. 

6. Mempertimbangkan hasilnya. 

7. Menentukan tindakan yang harus diambil.  

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2014 

Gambar 2.6. 

Proses Simulasi 
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 2.5.2. Kelebihan Dan Kekurangan Simulasi 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2014:819), kelebihan dan 

kekurangan dari simulasi adalah: 

1. Kelebihan Simulasi 

a. Simulasi relatif mudah dan fleksibel. 

b. Bisa digunakan untuk menganalisis situasi nyata yang besar 

dan kompleks, yang tidak bisa dipecahkan dengan model 

manajemen operasional konvensional. 

c. Masalah nyata bisa dipecahkan, dimana kebanyakan model 

manajemen operasional tidak bisa memecahkannya. 

d. “Pengkompresan waktu”. Di mana efek dari kebijakan 

manajemen operasional yang berbulan – bulan, atau bahkan 

tahunan bisa didapatkan dengan simulasi yang memakan 

waktu sedikit. 

e. Simulasi memungkinkan para manajer untuk 

mempertanyakan “bagaimana jika?”. Dengan simulasi 

komputer para manajer bisa mencoba berbagai kebijakan 

manajemen operasional dengan hitungan menit. 

f. Simulasi tidak mengganggu sistem yang sedang dijalankan. 

g. Simulasi bisa mempelajari dampak interaktif dari komponen 

individual atau variabel untuk menentukan mana yang lebih 

penting. 
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2. Kekurangan Simulasi 

a. Model simulasi yang baik sangat mahal, dan juga butuh 

waktu untuk dikembangkan. 

b. Merupakan pendekatan trial and error yang bisa 

menghasilkan solusi yang berbeda berulang kali. Simulasi 

tidak memberikan solusi optimal terhadap masalah. 

c. Manajer harus memberikan semua kondisi dan kendala 

untuk solusi yang mereka ingin dapatkan. Simulasi tidak bisa 

memberikan jawaban tanpa input yang cukup dan realistis. 

d. Tiap model simulasi bersifat khusus. Solusi dan kesimpulan 

yang diberikan tidak bisa dipindahkan ke masalah lainnya. 

 

2.6. Ekspansi Pekerjaan (Job Expansion) 

 Jay Heizer dan Barry Render (2014:437) mengatakan teori ini beranggapan 

bahwa keragaman bisa membuat pekerjaan menjadi lebih baik dan para karyawan 

bisa menikmati kehidupan kerja yang lebih berkualitas. Ada berbagai macam 

pendekatan ekspansi pekerjaan contohnya: 

2.6.1. Perluasan Pekerjaan (Job Enlargement) 

 Adalah perluasan karyawan secara horisontal. Karyawan 

ditambahkan berbagai tanggung jawab dan tugas yang lebih besar lagi, 

tetapi dalam bentuk kunatitas yang dianggap dapat dilakukan karena 

dibutuhkan skill yang mirip dengan pekerjaan yang sekarang. Contohnya 
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adalah seorang yang bertugas sebagai perakit dalam sebuah pabrik 

ditambahkan lagi tugasnya untuk mengecat rakitannya. 

2.6.2. Rotasi Pekerjaan (Job Rotation) 

  Adalah jika karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus 

ke pekerjaan khusus lainnya. Keragaman juga ditambahkan ke perspektif 

karyawan terhadap pekerjaan tersebut. 

2.6.3. Pengayaan Pekerjaan (Job Enrichment) 

  Adalah metode ekspansi pekerjaan secara vertikal, yaitu dengan 

menambahkan tanggung jawab dan tugas kepada karyawan yang tingkatnya 

berada diatas pekerjaannya saat ini. Job enrichment juga berfungi sebagai 

mediator promosi kepada karyawan. Contohnya adalah seorang mahasiswa 

yang ditugaskan menjadi tutor untuk adik kelasnya. 

2.6.4. Pemberdayaan Karyawan (Employee Empowerment) 

  Adalah metode untuk memberikan tanggung jawab untuk 

mengambil keputusan terkait pekerjaannya tanpa campur tangan atasan. Hal 

ini akan mengakibatkan karyawan beranggapan bahwa pekerjaan ini adalah 

“miliknya” sehingga mereka akan terdorong untuk berkembang. 
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Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2014 

Gambar 2.7. 

Konsep Ekspansi Pekerjaan 
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2.7. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

 

No Jenis Nama Judul 
Metodologi 

Penelitian 
Hasil 

1. 

International 

Journal of 

Operations & 

Production 

Management, 

Vol. 23 Iss 8 

pp. 901 - 917 

Chwen Sheu, 

Roger 

McHaney, 

Sunil Babbar 

Service 

Process 

Design 

Flexibility 

and 

Customer 

Waiting 

Time 

Penelitian 

dilakukan 

dengan 

membuat 4 

simulasi yang 

berkaitan 

dengan waktu 

tunggu 

 

Waktu tunggu 

pelayanan 

pelanggan 

merupakan 

aspek yang 

terpenting 

dalam customer 

service.  

 

2. 

Journal of 

Service 

Management, 

Vol. 23 Iss 2 

pp. 144 - 169 

Allard C.R. 

van Riel, 

Janjaap 

Semeijn, Dina 

Ribbink, 

Yvette 

Bomert-Peters 

Waiting for 

service at 

the 

checkout: 

Negative 

emotional 

responses, 

store image 

and 

overall 

satisfaction 

Penelitian 

dilakukan 

dengan 

membagikan 

kuesioner 

kepada 

pelanggan di 3 

supermarket di 

Belanda selama 

2 minggu 

 

Respons 

emosional 

negatif terhadap 

antrian 

berdampak 

buruk pada 

kepuasan 

pelanggan. 

Manajemen 

antrian 

merupakan hal 

yang penting 

karena 

konsumen yang 

puas biasanya 

lebih loyal dan 

lebih 

memberikan 

keuntungan 

untuk 

perusahaan. 
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3. 

International 

Journal of 

Retail & 

Distribution 

Management, 

Vol. 26 Iss 2 

pp. 78 - 87 

Roger Bennett 

Queues, 

customer 

characteristi

cs and 

policies for 

managing 

waiting-lines 

in 

supermarket

s 

 

Penelitian 

dilakukan 

dengan 

mengadakan 

wawancara di 

empat 

supermarket di 

London dengan 

total pengadaan 

347 wawancara 

 

Berdasarkan 

hasil dari 

penelitian yang 

dilakukan, 

perusahaan 

harus 

menyesuaikan 

manajemen 

checkout nya 

sesuai dengan 

karakteristik 

konsumen di 

tiap – tiap 

daerah. 

Ketidaksabaran 

cenderung 

menjadi alasan 

ketidakpuasan 

konsumen 

terhadap 

antrian. 

4. 

Omega 

Volume 28, 

Issue 6, 

December 

2000, Pages 

611–629 

 

Winter Nie 

Waiting: 

integrating 

social and 

psychologic

al 

perspectives 

in 

operations 

management 

 

Penelitian ini  

didasari oleh 

literatur yang 

terkait dengan 

penelitian 

 

Penelitian ini 

menyelidiki 

permasalahan 

antrian yang 

lebih luas lagi, 

yaitu  dari segi 

psikologis, 

sosial dan 

kultural 

konsumen.  

 

5. 

Business 

Process 

Management 

Journal – 

Volume 9 No. 

4, 200, pp. 

408 - 420 

Andrew 

Greasly 

Using 

business-

process 

simulation 

within a 

business-

process 

reengineerin

g approach 

Penelitian 

dilakukan 

dengan 

melakukan 

studi kasus 

terhadap 

penggunaan 

business 

process 

simulation 

dalam 

 

Business 

process 

simulation telah 

memasuki jalur 

utama dalam 

bidang alat 

peningkatan 

proses, yang 

merupakan 

bagian penting 

dari Business 
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pemrosesan 

tahanan penjara 

Process 

Reingeneering. 

Sudut pandang 

dari sebuah  

proses terbukti 

bisa 

memberikan 

manfaat dan 

Business 

process 

simulation bisa 

meningkatkan 

tingkat 

kesuksesan 

dengan 

menyediakan 

alat untuk 

menganalisis 

secara 

kuantitatif 

 

Sumber: Data Diolah Penulis, 2017 
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2.8. Kerangka Pemikiran 

 

Sumber: Penulis (2017) 

Gambar 2.7.  Kerangka Pemikiran 

Keterangan:  

Ls = Rata – rata pelanggan dalam sistem 

Ws = Rata – rata waktu dari kedatangan sampai keluar antrian 

Lq = Rata – rata pelanggan dalam antrian 

Wq = Waktu menunggu pelayanan dalam antrian 

P = Utilisasi Pelayanan 

Po = Idle Pelayanan

Memilih Objek Penelitian 

Pengumpulan Data Dengan 

Cara Observasi 

Pengolahan Data Hasil Dari 

Observasi 

Analisa Ls, Ws, Lq, Wq, P, Po 

Dari Dua Kasir 

 

Membandingkan Hasil 

Analisa Kedua Tipe Kasir 

 

Analisa Ls, Ws, Lq, Wq, P, Po 

Dari Satu Kasir 
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