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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari pengolahan data terkait sistem antrian multi 

server Tous Les Jours di Mal Living World Alam Sutera menjadi single server, 

penulis bisa menyimpulkan bahwa: 

1. Rata-rata pelanggan dalam sistem dalam antrian dua kasir adalah 0,750, 

rata-rata waktu dari kedatangan sampai keluar antrian dalam antrian dua 

kasir adalah 128,571 detik, rata-rata pelanggan dalam antrian dua kasir 

adalah 0,082, dan waktu menunggu pelayanan dalam antrian dua kasir 

adalah 14,554 detik. 

2. Rata-rata pelanggan dalam sistem dalam antrian satu kasir adalah 1,871, 

rata-rata waktu dari kedatangan sampai keluar antrian dalam antrian satu 

kasir adalah 334,771 detik, rata-rata pelanggan dalam antrian satu kasir 

adalah 1,230, dan waktu menunggu pelayanan dalam antrian satu kasir 

adalah adalah 233,485 detik. 

3. Persentase utilisasi kasir dalam sistem dua kasir Tous Les Jours adalah 

38,42% dan persentase idle kasir dalam sistem dua kasir Tous Les Jours 

adalah 49,9%. 

4. Persentase utilisasi kasir dalam sistem satu kasir Tous Les Jours adalah 

74,47% dan persentase idle kasir dalam sistem satu kasir Tous Les Jours 

adalah 25,5%. 
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5. Utilisasi Tous Les Jours terbaik adalah dengan yang menggunakan 

sistem satu kasir dengan persentase 74,47%. 

 Efisiensi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, baik itu 

efisiensi dalam hal supply, pengeluaran biaya, atau tenaga kerja. Jika di dalam 

sebuah perusahaan terjadi pemborosan dalam hal apapun terlebih lagi terjadi secara 

berkala atau terus berulang – ulang, tentunya akan meningkatkan biaya yang 

seharusnya tidak terjadi jika dikelola dengan baik. Simulasi juga tentunya memiliki 

peran penting dalam pengambilan keputusan karena pada umumnya simulasi tidak 

memakan waktu yang lama dan bisa menghasilkan output yang dicari dengan cepat 

tanpa adanya proses implementasi terlebih dahulu, dan juga bisa digunakan untuk 

mempelajari ciri – ciri dan karakteristik operasional perusahaan.  

 Simulasi adalah salah satu dari berbagai cara untuk menyelesaikan 

persoalan dan masalah yang dihadapi di dunia nyata secara virtual. Inti dari metode 

ini adalah menirukan keadaan yang sebenarnya sehingga tidak perlu melakukan 

pengambilan tindakan terlebih dahulu di dunia nyata. Simulasi akan menyelesaikan 

masalah dengan cara menganalisa data – data yang dimasukan lalu memroses data 

tersebut sehingga menghasilkan informasi yang ingin dicari, lalu dari informasi 

inilah tindakan yang perlu diambil di dunia nyata harus dipertimbangkan. 

 Salah satu manfaat simulasi yang sangat penting adalah penghematan 

waktu. Berbagai pekerjaan yang bisa memakan waktu sampai tahunan bisa 

disimulasikan kedalam software yang hanya memakan waktu beberapa menit atau 

jam. Hal ini tentunya sangat berarti bagi para peneliti untuk melakukan 

perbandingan, ekspektasi, ataupun jalan keluar dari masalah yang dihadapi di 
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kehidupan nyata. Hal penting lainnya adalah simulasi merupakan wadah yang 

aman, karena jika ada salah perhitungan tentunya bisa langsung dikoreksi tanpa 

kerugian apa pun di dunia nyata, dan juga kalkulasi hasil dari simulasi jarang sekali 

salah karena merupakan perhitungan komputer yang tentunya akurat.  

 Walaupun simulasi digunakan karena keunggulannya lebih banyak dari 

kelemahannya, penting juga untuk mengetahui kelemahannya. Salah satu nya 

adalah harganya yang relatif mahal.. Bahkan banyak sekali perusahaan yang 

bergerak di bidang simulasi dan menawarkan produk simulasi serta jasanya untuk 

keperluan perusahaan kelas menengah ke atas, dimana harganya akan semakin 

mahal sebanding dengan kompleksitas permasalah yang ditanganinya.  

 Permasalahan dalam simulasi juga bisa terjadi jika input yang dimasukan 

seperti data, kondisi dan kendala tidak diketahui dan didefinisikan secara lengkap 

dan aktual. Jika input yang dimasukan tidak lengkap, maka hasil yang diberikan 

juga tentunya tidak maksimal karena perhitungan komputer memerlukan data yang 

lengkap untuk bisa mengeluarkan output yang sejalan dengan apa yang ingin dicari 

oleh perusahaan. Solusi dan kesimpulan yang dihasilkan dari simulasi juga bersifat 

khusus untuk masalah atau kendala yang dimasukan ke dalam simulasi, dan tidak 

bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang lainnya. 

 Penting dilakukan oleh Tous Les Jours untuk terus menerus memonitor 

pelayanan pelanggan demi menjaga kepuasan pelanggan dengan efisiensi proses 

kerja. Khusunya untuk pemecahan masalah antrian dapat digunakan metode 

simulasi. Dengan melakukan monitoring secara terus menerus, Tous Les Jours 
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dapat memberikan respon yang cepat bila ditemukan adanya perubahan pola 

kedatangan yang menyebabkan antrian. 

5.2. Saran  

 Berikut ini adalah beberapa saran yang bisa disampaikan oleh penulis terkait 

dengan topik penelitian yang telah dilakukan yaitu analisis sistem antrian multi 

server Tous Les Jours di Mal Living World Alam Sutera menjadi single server: 

 5.2.1. Saran Bagi Tous Les Jours 

Saran bagi Tous Les Jours dari penulis, terkait dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis adalah untuk memperhatikan banyak nya kasir 

yang disediakan karena berdasarkan penelitian ini, utilisasi dengan dua kasir 

yang pada kenyataannya diterapkan oleh Tous Les Jours kurang maksimal. 

 Utilisasi maksimum untuk kinerja karyawan menurut B. Mahadevan 

dalam bukunya yang berjudul “Operations Management: Theory and 

Practice” adalah 85%, untuk mempertimbangkan bahwa karyawan harus 

istirahat, makan dan minum, buang air, dan beribadah. Setidaknya Tous Les 

Jours bisa menggunakan dua kasir jika terjadi perubahan perubahan pola 

kedatangan konsumen yang didasari dari pengamatan. Misalnya jika Mal 

Living World sedang mengadakan event ataupun saat hari libur nasional 

diluar Sabtu dan Minggu sehingga membuat Tous Les Jours 

berkemungkinan lebih ramai dikunjungi oleh tamu. 

Tous Les Jours juga bisa menggunakan metode job enlargement yaitu 

pelebaran lingkup suatu pekerjaan, dengan menambahkan tugas yang harus 

dilakukan dan tanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan yang diperlebar. 
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Hal ini berdampak pada keahlian karyawan yang serba bisa contohnya 

bagian kitchen bisa membantu bagian kasir  jika memang diperlukan karena 

adanya antrian yang ramai. Cara alternatif untuk menanggulangi masalah 

ini adalah tetap menggunakan satu kasir dengan karyawan tetap, dan satu 

kasir lainnya ditangani oleh karyawan paruh waktu yang dijadwalkan pada 

saat – saat tertentu dimana Tous Les Jours lebih ramai dikunjungi 

pengunjung seperti saat adanya event atau saat hari libur nasional. 

Karyawan paruh waktu tersebut juga harus tetap melaksanakan training 

dahulu untuk bisa mencapai standar keahlian yang sudah ditetapkan oleh 

Tous Les Jours. 

 Antrian Tous Les Jours dalam perihal pemesanan kue (cake) juga 

digabung ke dalam antrian untuk roti dan minuman. Berdasarkan observasi 

penulis, pemesanan kue memakan waktu yang lebih lama dibandingkan 

pembayaran roti dan minuman dikarenakan harus memilih dahulu kue yang 

ingin dibeli, dan juga persiapan kue yang lebih lama karena lebih besar, 

belum lagi pengemasan dan penghiasan terutama untuk kue ulang tahun. 

Saran yang diberikan penulis untuk Tous Les Jours adalah dengan 

menambahkan komputer yang berfungsi untuk pemesanan kue secara self 

service, lengkap dengan keterangan yang diinginkan seperti jenis kuenya, 

nama untuk hiasan ulang tahun, dan lilin ulang tahun. Setelah selesai 

menginput data, pesanan akan masuk ke bagian kasir atau dapur Tous Les 

Jours dan konsumen akan mendapatkan struk berisi informasi kue yang 

ingin dibeli dan mengantri di antrian untuk membayar demi mempercepat 

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



proses pembelian. Setelah membayar, konsumen diarahkan untuk 

menunggu di luar kasir selagi petugas mempersiapkan kue tersebut. 

 Tous Les Jours juga harus bisa memberikan kebijakan kepada 

karyawannya terkait dengan waktu pelayanan maksimal sebagai 

penanggulangan waktu antrian yang panjang, sebagai contoh kasir tidak 

boleh melayani satu konsumen lebih dari tiga menit. Hal ini kemungkinan 

besar akan menambah beban karyawan secara psikologis dikarenakan 

adanya target yang harus dicapai. Tetapi disamping target yang harus 

dicapai karyawan, Tous Les Jours sepatutnya memberikan incentive atau 

reward kepada kasir yang bisa memenuhi target tersebut. 

 Adanya dua kasir untuk menangani tingkat antrian tetapi nyatanya 

bisa ditangani dengan utilisasi satu kasir tentunya melambangkan bahwa 

jumlah pengunjung yang datang tidak seperti yang diharapkan Tous Les 

Jours. Tous Les Jours harus bisa menarik konsumen dengan cara 

memperbanyak promosi baik itu di dunia maya yang sedang marak lewat 

akun media sosial, dan secara tradisional seperti koran, tabloid, ataupun 

brosur. Cara lainnya adalah dengan memberikan diskon dan berbagai 

penawaran seperti menambahkan menu kombo roti atau sandwich dengan 

minuman yang diberikan potongan harga dari harga normal. 

 

 5.2.2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

  Berikut merupakan beberapa saran yang penulis bisa berikan bagi 

untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya: 
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1. Penelitian yang mengusung topik antrian tentunya akan sangat 

membantu manajemen dari objek penelitian. Masih ada banyak lagi 

solusi yang bisa disampaikan untuk berbagai permasalahan antrian yang 

banyak terjadi sekarang ini. 

2. Penelitian ini dilakukan selama 7 hari dan selama 3 jam per harinya pada 

pukul 15.00 sampai dengan 18.00. Untuk penelitian berikutnya tentu 

saja waktu nya bisa bervariasi baik untuk hari dan jam nya, tetapi 

disarankan untuk melebihi jendela waktu dari penelitian ini. 

3. Penelitian ini dibantu dengan beberapa software yang sangat berguna 

untuk melancarkan pembuatan laporan. Untuk kedepannya peneliti 

menyarankan peneliti berikutnya untuk menggunakan software 

dikarenakan lebih akurat dengan berbagai macam fungsi dan data output 

yang lebih luas. 
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