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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Teori antrian (queuing theory) ditemukan pada tahun 1909 oleh A.K. Erlang, 

seorang ahli matematika dan insinyur yang berkebangsaan Denmark. Teori ini 

merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang studi matematis dari antrian-

antrian atau barisan-barisan penungguan. Barisan-barisan penungguan ini 

umumnya terjadi ketika kebutuhan pelanggan akan suatu pelayanan melebihi 

kapasitas pelayanan yang tersedia [1]. Menurut KBBI, antrian yang berasal dari 

kata antre memiliki makna deretan orang, barang olahan, atau unit yang sedang 

menunggu giliran untuk dilayani, diolah, dan sebagainya [2]. Pada teori antrian 

terdapat model-model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan 

karakteristik suatu sistem antrian. 

 

Sistem antrian merupakan sebuah himpunan pelanggan, sistem pelayanan dan 

aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan sistem pelayanannya. Pada 

sistem antrian terdapat 4 bentuk struktur antrian, yaitu Single Channel-Single 

Phase yang merupakan suatu bentuk antrian dengan satu saluran antrian dan satu 

fase pelayanan, Single Channel-Multi Phase dengan antrian yang terdiri atas satu 

saluran antrian serta dua atau lebih fase pelayanan, Multi Channel-Single Phase 

dengan bentuk antrian yang memiliki dua atau lebih saluran antrian serta satu fase 

pelayanan, dan Multi Channel-Multi Phase dengan bentuk antrian yang memiliki 

dua atau lebih saluran antrian maupun fase pelayanan [1]. 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis sistem 

antrian saluran tunggal, yaitu penelitian sistem antrian dalam meningkatkan 

pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) kota Palu yang menggunakan Single Channel-

Multi Phase yaitu M/M/3:FCFS/∞/∞ dalam penganalisisannya [3], analisis sistem 

antrian juga dilakukan pada pelayanan servis kendaraan bermotor dengan 
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menggunakan model antrian M/M/1:GD/∞/∞ [4], begitu pula dengan analisis 

antrian yang dilakukan pada pelayanan jasa gadai studi kasus perum pegadaian 

cabang Condong Catur Yogyakarta. 

 

Sistem antrian dapat diterapkan pada pelayanan bongkar muat kendaraan 

distributor di PT Tirta Investama Tanggamus. PT. Tirta Investama didirikan pada 

23 Februari 1973 oleh Tirto Utomo dengan nama PT. Golden Missisipi yang 

pabrik pertamanya terletak di Bekasi. Pada tahun 1986 PT. Golden Missisipi 

berubah nama menjadi Aqua Golden Missisipi. Kemudian di tahun 1998, Danone 

bergabung dengan Aqua Golden Missisipi sebagai Holding Company dengan 

nama PT. Tirta Investama. Dalam perkembangannya, sampai saat ini PT. Tirta 

Investama memiliki 21 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia yang terbagi 

menjadi 4 regional, yaitu regional 1 (Sumatera), regional 2 (Jawa Barat), regional 

3 (Jawa Tengah dan Jawa Timur), dan regional 4 (Bali dan Sulawesi). Produk 

yang dihasilkan oleh PT. Tirta Investama adalah Aqua kemasan (5 galon atau 19 

liter, 1500ml, 600ml, dan 220ml), Mizone, Vit, dan Levite. 

 

PT. Tirta Investama Tanggamus berada di regional 1 bersama dengan pabrik di 

Berastagi, Solok, dan Langkat dan mulai beroperasi pada April 2016 dengan 

produk pertama Aqua 600ml dan Aqua 5 gallon (19 liter) pada bulan Mei di tahun 

yang sama. Saat ini, PT. Tirta Investama Tanggamus telah memproduksi Aqua 5 

galon, 1500ml, 600ml dan 220ml. Produk tersebut didistribusikan dengan 

menggunakan kendaraan distributor ke berbagai agen di wilayah Lampung dan 

Sumbagsel dengan pengiriman produk per hari antara 55-80 kendaraan. Waktu 

pelayanan bongkar muat produk di PT Tirta Investama Tanggamus berlangsung 

selama 24 jam dalam 3 shift yaitu shift pagi pada 06.00 – 14.00, shift sore pada 

14.00 – 22.00, dan shift malam pada 22.00 – 06.00. 

 

Kendala yang dialami PT. Tirta Investama Tanggamus adalah sering terjadi delay 

(keterlambatan) pengiriman yang disebabkan kedatangan kendaraan tidak sesuai 

dengan jadwal atau shipment yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena 

perputaran kendaraan dikelola oleh agen atau distributor, sehingga pihak 
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perusahaan mengalami kesulitan dalam memprediksi kedatangan kendaraan 

tersebut. Perputaran kendaraan yang berjalan tidak sesuai ini berdampak pada 

proses produksi PT Tirta Investama Tanggamus. Perusahaan sering mengalami 

downtime akibat stok di gudang telah memenuhi kapasitas yang menyebabkan 

perputaran mesin menjadi terhenti tiba-tiba. Di lain waktu, perusahaan akan 

mengalami perputaran mesin yang berlebih di mana kendaraan distributor yang 

datang melebihi perkiraan sehingga mengakibatkan antrian hingga di luar 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan analisis kedatangan 

kendaraan distributor pada PT Tirta Investama Tanggamus sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan sistem pelayanan dan proses produksi pada perusahaan 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

dirumuskan adalah :  

1. Bagaimana karakteristik sistem pelayanan kendaraan distributor pada PT Tirta 

Investama Tanggamus? 

2. Bagaimana model sistem antrian yang dapat diterapkan pada sistem pelayanan 

kendaraan distributor PT Tirta Investama Tanggamus? 

3. Bagaimana efektivitas model sistem antrian pada sistem pelayanan kendaraan 

distributor PT Tirta Investama Tanggamus? 

 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Analisis sistem antrian dilakukan dengan menggunakan data waktu kedatangan 

kendaraan distributor, data lama waktu pelayanan setiap kendaraan distributor, 

dan jumlah fasilitas pelayanan. 

2. Lama waktu pelayanan setiap kendaraan diperoleh dengan melihat selisih 

antara waktu kedatangan kendaraan dan waktu keberangkatan kendaraan. 

3. Waktu kedatangan dimulai ketika kendaraan tiba di gerbang pelaporan 

kedatangan. 
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4. Loket loading/muat produk diasumsikan sebagai satu loket berdasarkan data 

yang dimiliki perusahaan. 

5. Sistem pelayanan kendaraan distributor berlangsung pada hari Senin-Sabtu 

6. Kendaraan distributor yang memiliki data kedatangan tanpa ada data 

keberangkatan maka kendaraan tersebut diabaikan kedatangannya. 

 

 

1.4  Tujuan  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 

1. Karakteristik sistem pelayanan kendaraan distributor pada PT Tirta Investama 

Tanggamus 

2. Model sistem antrian kendaraan distributor pada PT Tirta Investama 

Tanggamus 

3. Efektivitas model sistem antrian kendaraan distributor pada PT Tirta Investama 

Tanggamus 

 

 

  


