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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang dasar-dasar yang diperlukan dalam pembahasan 

model antrian M/M/1/N dengan retensi pelanggan yang membatalkan antrian, 

mencakup tentang model antrian satu pelayanan yang berdistribusi Poisson dan waktu 

pelayanan berdistribusi Eksponensial. 

A. Proses Antrian 

1. Definisi Proses Antrian 

Menurut Bronson (1996:310), proses antrian merupakan proses yang 

berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, 

menunggu panggilan dalam baris antrian jika belum mendapat pelayanan dan 

akhirnya meninggalkan fasilitas pelayanan setelah mendapat pelayanan. Proses 

ini dimulai saat pelanggan-pelanggan yang memerlukan pelayanan mulai datang. 

Pelanggan berasal dari suatu populasi yang disebut sebagai sumber input. 

Menurut Hillier dan Lieberman (1980: 401), proses antrian adalah suatu 

proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian, 

kemudian menunggu dalam antrian hingga pelayan memilih pelanggan sesuai 

dengan disiplin pelayanan, dan akhirnya pelanggan meninggalkan sistem antrian 

setelah selesai pelayanan.  

Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang 

mengatur kedatangan para pelanggan dan pelayanannya. Sistem antrian 
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merupakan “proses kelahiran-kematian“ dengan suatu populasi yang terdiri atas 

para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. 

Kelahiran terjadi jika seorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, 

sedangkan kematian terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan. 

Keadaan sistem adalah jumlah pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan 

(Wospakrik, 1996: 302). 

 

Gambar 2.1 Sistem Antrian dengan 𝑐 Server 

2. Komponen Dasar dalam Proses Antrian 

Menurut Taha (1997:609), suatu sistem antrian bergantung pada tujuh 

komponen yaitu pola kedatangan, pola kepergian, kapasitas sistem, desain 

pelayanan, disiplin pelayanan, ukuran sumber pemanggilan, dan perilaku 

manusia. Komponen-komponen tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a. Pola Kedatangan 

Menurut Wagner (1972:840), pola kedatangan adalah pola 

pembentukan antrian akibat kedatangan pelanggan dalam selang waktu 
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tertentu. Pola kedatangan dapat diketahui secara pasti atau berupa suatu 

variabel acak yang distribusi peluangnya dianggap telah diketahui.  

Jika tidak disebutkan secara khusus pelanggan datang secara individu 

ke dalam sistem antrian. Namun dapat pula lebih dari satu pelanggan datang 

secara bersamaan ke dalam sistem antrian, pada kondisi ini disebut dengan 

bulk arrival (Taha, 1997:177). 

b. Pola Kepergian 

Pola kepergian adalah banyak kepergian pelanggan selama periode 

waktu tertentu. Pola kepergian biasanya dicirikan oleh waktu pelayanan, yaitu 

waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani seorang 

pelanggan. Waktu pelayanan dapat bersifat deterministik dan dapat berupa 

suatu variabel acak dengan distribusi peluang tertentu (Bronson, 1996 : 310). 

Waktu pelayanan bersifat deterministik berarti bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk melayani setiap pelanggan selalu tetap, sedangkan waktu 

pelayanan yang berupa variabel acak adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

melayani setiap pelanggan berbeda-beda. 

c. Kapasitas Sistem 

Menurut Bronson (1996:310), kapasitas sistem adalah banyak 

maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan 

maupun dalam antrian, yang ditampung oleh fasilitas pelayanan pada waktu 

yang sama. Suatu sistem antrian yang tidak membatasi banyak pelanggan 

dalam fasilitas pelayanannya disebut sistem berkapasitas tak berhingga, 
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sedangkan suatu sistem yang membatasi banyak pelanggan dalam fasilitas 

pelayanannya disebut sistem berkapasitas berhingga, jika pelanggan 

memasuki sistem pada saat fasilitas pelayanan penuh maka pelanggan akan 

ditolak dan meninggalkan sistem tanpa memperoleh pelayanan. 

d. Desain Pelayanan 

Menurut Sinalungga (2008:249), desain sarana pelayanan dapat 

diklasifikasikan dalam channel dan phase yang akan membentuk suatu 

struktur antrian yang berbeda-beda. Channel menunjukkan jumlah jalur untuk 

memasuki sistem pelayanan. Phase berarti jumlah stasiun-stasiun pelayanan, 

dimana para pelanggan harus melaluinya sebelum pelayanan dinyatakan 

lengkap. Ada empat model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam 

seluruh sistem antrian: 

1. Single channel - Single phase 

Single Channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki 

sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa 

hanya ada satu stasiun pelayanan sehingga yang telah menerima pelayanan 

dapat langsung keluar dari sistem antrian. Contohnya antrian pada penjualan 

karcis kereta api yang hanya dibuka satu loket. 

 

Gambar 2.2 Sistem Antrian Single Channel - Single Phase 
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2. Single channel - Multi phase 

Multi phase berarti ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan 

secara berurutan dalam phase-phase. Misalnya pada antrian di laundry, 

pakaian-pakaian setelah dicuci kemudian dijemur lalu disetrika dan terakhir 

dikemas. 

 

Gambar 2.3 Sistem Antria Single Chanel – Mutli Phase 

3. Multi channel - Single phase 

Sistem multi channel-single phase terjadi jika ada dua atau lebih 

fasilitas pelayanan dialiri oleh suatu antrian tunggal. Sebagai contoh adalah 

sarana pelayanan nasabah di Bank.   

 

Gambar 2.4 Sistem Antrian Multi Channel – Single Phase 

4. Multi channel - Multi phase 

Desain pelayanan ini memiliki satu antrian tunggal yang melewati 

beberapa jalur pelayanan yang tersusun paralel dan tiap jalur pelayanan 
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tersebut terdapat beberapa pelayanan yang tersusun seri. Contohnya seperti 

pendaftaran pasien di rumah sakit. Pasien mendaftar di rumah sakit menuju 

loket pendaftaran yang terdiri dari beberapa loket. Kemudian, pasien 

melanjutkannya dengan menuju klinik yang diinginkan. 

 

Gambar 2.5 Sistem Antrian Multi Channel – Multi Phase 

e. Disiplin Pelayanan 

Menurut Sinalungga (2008: 251), disiplin pelayanan adalah suatu aturan 

yang dikenalkan dalam memilih pelanggan dari barisan antrian untuk segera 

dilayani. Adapun pembagian disiplin pelayanan ialah: 

1. First come  first served  (FCFS) atau  first in first out  (FIFO), suatu 

peraturan dimana yang akan dilayani ialah  pelanggan yang datang terlebih 

dahulu. Contohnya antrian di suatu kasir sebuah swalayan. 

2. Last come first served (LCFS) atau  last in first out (LIFO), merupakan 

antrian dimana yang datang paling akhir adalah yang dilayani paling awal 

atau paling dahulu. Contohnya antrian pada satu tumpukan barang 

digudang, barang yang terakhir masuk akan berada ditumpukkan paling 

atas, sehingga akan diambil pertama. 
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3. Service in random order (SIRO) atau pelayanan dalam urutan acak atau 

sering dikenal juga  random selection for services (RSS), artinya pelayanan 

atau panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak 

mempermasalahkan siapa yang lebih dahulu tiba. Contohnya kertas-kertas 

undian yang menunggu untuk ditentukan pemenangnya, yang diambil 

secara acak.  

4. Priority  service  (PS), artinya prioritas pelayanan diberikan kepada 

mereka yang mempunyai prioritas paling tinggi dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki prioritas paling rendah, meskipun yang terakhir ini 

sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Kejadian seperti ini bisa 

disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang keadaan penyakit 

yang lebih berat dibanding dengan orang lain dalam sebuah rumah sakit.  

f. Sumber Pemanggilan 

Sumber pemanggilan pelanggan bisa bersifat terbatas atau tak terbatas. 

Sumber yang terbatas (finite source) berarti bahwa pelanggan yang datang 

untuk mendapatkan pelayanan terbatas, seperti pada kerusakan pada mesin-

mesin yang menunggu servis dari montir mesin tersebut. Sumber yang tak 

terbatas (infinite source) adalah pelanggan yang terus datang tanpa henti, 

seperti panggilan pada sentral telepon (Taha, 2007:552). 

g. Perilaku Manusia 

Perilaku manusia merupakan perilaku-perilaku yang mempengaruhi 

suatu sistem antrian ketika manusia mempunyai peran dalam sistem baik 
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sebagai pelanggan maupun pelayan. Jika manusia berperan sebagai pelayan, 

dapat melayani pelanggan dengan cepat atau lambat sesuai kemampuannya 

sehingga mempengaruhi lamanya waktu tunggu (Taha, 1996:178).   

Menurut Gross dan Harris (1998:3), perilaku manusia dalam sistem 

antrian jika berperan sebagai pelanggan sebagai berikut: 

1. Reneging menggambarkan situasi dimana seseorang  masuk dalam antrian, 

namun belum memperoleh pelayanan, kemudian meninggalkan antrian 

tersebut. 

2. Balking menggambarkan orang yang tidak masuk dalam antrian dan 

langsung meninggalkan tempat antrian. 

3. Jockeying menggambarkan situasi jika dalam sistem ada dua atau lebih jalur 

antrian maka orang dapat berpindah antrian dari jalur yang satu ke jalur 

yang lain. 

 

B. Notasi Kendal 

Notasi baku untuk memodelkan suatu sistem antrian pertama kali 

dikemukakan oleh D.G.Kendall dalam bentuk 𝑎/𝑏/𝑐, dan dikenal sebagai notasi 

Kendall. Namun, A.M. Lee menambahkan simbol 𝑑 dan 𝑒 sehingga menjadi 

𝑎/𝑏/𝑐/𝑑/𝑒 yang disebut notasi Kendall-Lee (Taha, 1996:627).  

Menurut Taha (1997:186), notasi Kendall-Lee tersebut perlu ditambah 

dengan simbol 𝑓, sehingga karakteristik suatu antrian dapat dinotasikan dalam 
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format baku (𝑎/𝑏/𝑐): (𝑑/𝑒/𝑓). Notasi dari 𝑎 sampai 𝑓 tersebut berturut - turut 

menyatakan distribusi  kedatangan, distribusi waktu pelayanan, jumlah pelayanan, 

disiplin pelayanan, kapasitas sistem, dan ukuran sumber pemanggilan. Notasi 𝑎 

sampai 𝑓 dapat digantikan dengan simbol - simbol yang diberikan dalam tabel 2.1 

berikut. 

Table 2.1 Simbol – simbol Pengganti Notasi Kendall - Lee 

Notasi Simbol Keterangan 

𝑎 dan 

𝑏 

M 

(Markov) 

Markov menyatakan kedatangan dan kepergian 

berdistribusi poisson (waktu antar kedatangan 

berdistribusi Eksponensial) 

D 

(Deterministic) 

Deterministik menyatakan waktu antar 

kedatangan atau waktu pelayanan kostan 

GI 

(General 

Independent) 

Distribusi independen umum dari kedatangan 

(atau waktu antar kedatagan) 

G 

(General) 

Distribusi umum dari keberangkatan (waktu 

pelayanan) 

𝑑 

FCFS/FIFO First Come First Served/ First In First Out 

LCFS/LIFO Last Come First Served/ Last In First Out 

SIRO Service in random order 

PS Prority Service 
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Notasi Simbol Keterangan 

𝑐, 𝑒, 𝑓 1, 2, 3,.. ,∞  

 

C. Distribusi Eksponensial dan Distribusi Poisson 

1. Distribusi Eksponensial 

Distribusi Eksponensial digunakan untuk mengambarkan distribusi waktu 

pada fasilitas jasa, dimana waktu pelayanan tersebut diasumsikan bersifat bebas. 

Artinya, waktu untuk melayani pendatang tidak bergantung pada lama waktu 

yang telah dihabiskan untuk melayani pendatang sebelumnya, dan tidak 

bergantung pada jumlah pendatang yang menunggu untuk dilayani. (Djauhari, 

1997:175-176 ). 

Definisi 2.1 (Cooper, 1981:42) Jika 𝑋 adalah variabel acak kontinu dengan fungsi 

distribusi kumulatif 𝑃{𝑋 ≤ 𝑥} = 𝐹(𝑥) 

𝐹(𝑥) = {
1 − 𝑒−𝜇𝑥, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑥 ≥ 0

0, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
 

dan fungsi densitas peluang 𝑓(𝑥) =
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
 yaitu 

𝑓(𝑥) = 𝜇𝑒−𝜇𝑥, 𝑥 ≥ 0               (2.1) 

Maka 𝑋 disebut berdistribusi Eksponensial dengan parameter µ. 
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2. Distribusi Poisson 

Suatu percobaan yang menghasilkan jumlah suskes yang terjadi pada 

interval waktu ataupun daerah yang sepesifik dikenal sebagai eksperimen 

poisson. Interval waktu tersebut dapat berupa menit, hari, minggu, bulan, maupun 

tahun. Sedangkan daerah yang spesifik dapat berarti garis, luas, sisi, maupun 

material (Dimyati, 1999:309). 

Menurut Dimyati (1999:309), ciri-ciri eksperimen Poisson adalah: 

a. Banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu 

daerah tertentu bersifat independen terhadap banyaknya hasil percobaan yang 

terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. 

b. Peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama suatu waktu yang singkat 

sekali atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang selang 

waktu tersebut atau besarnya daerah tersebut. 

c. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang 

waktu yang singkat tersebut atau dalam daerah yang kecil tersebut dapat 

diabaikan. 

Definisi 2.2 (Djauhari, 1997:163) Variabel acak diskrit 𝑋 dikatakan berdistribusi 

poisson dengan parameter λ jika fungsi peluangnya sebagai berikut. 

𝑃(𝑋 = 𝑘) =
𝑒−𝜆𝜆𝑘

𝑘!
, 𝑘 = 0,1,2, …             (2.2) 
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D. Proses Kelahiran dan Kematian (Birth-Death Processes) 

Proses kedatangan dan kepergian dalam suatu sistem antrian merupakan proses 

kelahiran dan kematian (birth - death processe). Kelahiran terjadi jika seorang 

pelanggan memasuki sistem antrian dan kematian terjadi jika seorang pelanggan 

meninggalkan sistem antrian tersebut. 

Menurut Winston (1994:115), proses kelahiran dan kematian merupakan 

proses penjumlahan dalam suatu sistem dimana keadaan sistem selalu menghasilkan 

bilangan bulat positif. Keadaan sistem pada saat 𝑡 didefinisikan sebagai selisih 

antara banyaknya kelahiran dan kematian pada saat 𝑡. Dengan demikian, keadaan 

sistem pada saat 𝑡 dalam suatu sistem antrian yang dinotasikan dengan 𝑁(𝑡), adalah 

selisih antara banyaknya kedatangan dan kepergian pada saat 𝑡.  

Misalkan banyaknya kedatangan pelanggan pada saat 𝑡 dinotasikan dengan 

𝑋(𝑡) dan banyaknya kepergian pada saat 𝑡 dinotasikan denga 𝑌(𝑡), maka banyaknya 

pelanggan yang berada dalam sistem pada saat 𝑡 adalah 𝑁(𝑡) = 𝑋(𝑡) − 𝑌(𝑡). 

Sedangkan peluang terdapat 𝑛 pelanggan dalam sistem antrian pada saat 𝑡 

dinotasikan dengan  𝑃(𝑁(𝑡) = 𝑛) atau 𝑃𝑛(𝑡).  

Akan dicari peluang terdapat 𝑛 pelanggan dalam suatu sistem antrian pada 

saat 𝑡. Namun sebelumnya, diberikan definisi - definisi yang digunakan pada 

pembahasan selanjutnya. 

Definisi 2.3 (Hogg dan Tanis, 2001:66) Kejadian 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … 𝐴𝑘 dikatakan 

kejadian – kejadian yang saling asing jika 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = ∅, 𝑖 ≠ 𝑗. 
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Definisi 2.4 (Bain dan Engelhardt, 1992:9) Jika sebuah percobaan 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … 

adalah kejadian yang mungkin terjadi pada ruang sampel 𝑆. Fungsi peluang 

merupakan fungsi yang mengawankan setiap kejadian 𝐴 dengan bilangan real 𝑃(𝐴) 

dan 𝑃(𝐴) disebut peluang kejadian 𝐴 jika memenuhi ketentuan berikut. 

1. 0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 

2. 𝑃(𝑆) = 1 

3. Jika 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, 𝐴4, … adalah kejadian yang saling asing, maka 𝑃(𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪

𝐴3 ∪ 𝐴4 … ) = 𝑃(𝐴1) + 𝑃(𝐴2) + 𝑃(𝐴3) + 𝑃(𝐴4) + ⋯ 

Definisi 2.5 (Hogg dan Tanis, 2001:96) Kejadian 𝐴 dan 𝐵 dikatakan saling bebas 

jika dan hanya jika  

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐵) 

Jika kejadia 𝐴 dan 𝐵 tidak memenuhi kondisi tersebut maka disebut kejadian 

bergantung. 

Definisi 2.6 (Ross, 1999:60) o(∆t) merupakan suatu fungsi atas ∆t dengan ketentuan 

lim
∆𝑡→0

𝑜(∆𝑡)

∆𝑡
= 0 

Definisi 2.7 (Purcell & Varberg, 1998:141) 

𝑓′(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑓(𝑡+∆𝑡)−𝑓(𝑡)

∆𝑡
=

𝑑𝑓(𝑡)

𝑑𝑡
  

Asal limit fungsinya ada. 
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Teorema 2.1 (Bartle dan Sherbert, 2000:176-177) misal 𝑓 dan 𝑔 didefinisikan pada 

[𝑎, 𝑏], missal 𝑓(𝑎) = 𝑔(𝑎) = 0, sehingga 
𝑓(𝑎)

𝑔(𝑎)
=

0

0
 dikatakan indeterminate dan 

𝑔(𝑥) ≠ 0 maka limit dari 
𝑓

𝑔
 di 𝑎 ada dan sama dengan 

𝑓′(𝑎)

𝑔′(𝑎)
 sehingga  

lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝑓′(𝑎)

𝑔′(𝑎)
 

Teorema tersebut disebut dengan aturan L’Hopital 

Bukti: 

Jika 𝑓(𝑎) = 𝑔(𝑎) = 0 untuk 𝑎 < 𝑥 < 𝑏 berlaku 

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑔(𝑥) − 𝑔(𝑎)
=

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)
𝑥 − 𝑎

𝑔(𝑥) − 𝑔(𝑎)
𝑥 − 𝑎

 

Maka 𝑓’(𝑥)/𝑔’(𝑥) berdasarkan Definisi (2.7) adalah 

lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)
𝑥 − 𝑎

lim
𝑥→𝑎+

𝑔(𝑥) − 𝑔(𝑎)
𝑥 − 𝑎

=
𝑓′(𝑥)

𝑔′(𝑥)
 

Terbukti bahwa lim
𝑥→𝑎+

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
=

𝑓′(𝑥)

𝑔′(𝑥)
 

Menurut Wospakrik (1996:297), asumsi-asumsi proses kelahiran dan kematian 

dalam antrian sebagai berikut: 
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i) Semua kejadian pada saat interval waktu yang sangat pendek (∆𝑡) mempunyai 

probabilitas yang sama apabila sebanyak 𝑛 pelangan berada dalam sistem antrian, 

maka probabilitas sebuah kedatangan terjadi antara 𝑡 dan 𝑡 + ∆𝑡, dinyatakan 

dengan 

𝑃 ((𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡)) = 1) = 𝜆𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡) 

𝜆 merupakan laju kedatangan. 

ii) Probabilitas tidak ada kedatangan antara 𝑡 dan 𝑡 + ∆𝑡, dinyatakan dengan  

𝑃 ((𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡)) = 0) = 1 − 𝜆𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡) 

iii) Probabilitas ada satu kepergian antara 𝑡 dan 𝑡 + ∆𝑡, dinyatakan dengan 

𝑃 ((𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡)) = 1) = µ𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡) 

 µ merupakan laju pelayanan. 

iv) Probabilitas tidak ada kepergian antara 𝑡 dan 𝑡 + ∆𝑡, dinyatakan dengan 

𝑃 ((𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡)) = 0) = 1 − µ𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡) 

v) Probalititas terjadi lebih dari satu kejadian pada selang waktu yang sangat pendek 

adalah sangat kecil sehingga dapat diabaikan, dapat dinyatakan dengan 

𝑃 ((𝑋(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑋(𝑡)) > 1) = 𝑜(∆𝑡) 

vi) Proses kedatangan dan pelayanan merupakan kejadian yang saling bebas. 

Bedasarkan asumsi (vi), kedatangan dan kepergian merupakan kejadian-kejadian 

yang saling bebas, sehingga kejadian-kejadian pada interval waktu tertentu tidak 
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mempengaruhi kejadian pada interval waktu sesudahnya. Proses kedatangan dan 

kepergian dalam suatu sistem antrian sesuai asumsi-asumsi diatas ditunjukan pada 

Gambar 2.6 berikut. 

 

Gambar 2.6 Proses Kedatangan dan Kepergian dalam Sistem Antrian 

Berdasarkan Gambar 2.6 kemungkinan-kemungkinan kejadian saling asing 

yang dapat terjadi jika terdapat 𝑛(𝑛 > 0) pelanggan dalam sistem pada waktu 𝑡 +

∆𝑡 adalah sebagi berikut. 

Table 2.2 Kemungkinan Kejadian Terdapat 𝑛 Pelanggan dalam Sistem 

Pada Saat 𝑡 + ∆𝑡 

Kasus 

Jumlah 

Pelanggan 

pada Waktu 

(t) 

Jumlah 

Kedatangan 

pada Waktu 

(∆t) 

Jumlah 

Kepergian 

pada Waku 

(∆t) 

Jumlah 

Pelanggan pada 

Waktu (t + ∆t) 

1 n 0 0 n 

2 n+1 0 1 n 

3 n-1 1 0 n 
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Kasus 

Jumlah 

Pelanggan 

pada Waktu 

(t) 

Jumlah 

Kedatangan 

pada Waktu 

(∆t) 

Jumlah 

Kepergian 

pada Waku 

(∆t) 

Jumlah 

Pelanggan pada 

Waktu (t + ∆t) 

4 n 1 1 n 

 

Menurut asumsi (vi), kedatangan dan kepergian merupakan kejadian - 

kejadian yang saling bebas, sehingga peluang dari masing - masing kejadian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Probabilitas kasus 1 = 𝑃𝑛(𝑡)(1 − 𝜆𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(1 − µ𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))  

2. Probabilitas kasus 2 = 𝑃𝑛+1(𝑡)(1 − 𝜆𝑛+1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(µ𝑛+1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))  

3. Probabilitas kasus 3 = 𝑃𝑛−1(𝑡)(𝜆𝑛−1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(1 − µ𝑛−1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) 

= 𝑃𝑛−1(𝑡)(𝜆𝑛−1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) 

4. Probabilitas kasus 4 adalah 𝑜(∆𝑡), sesuai dengan asumsi v. 

Karena kasus – kasus tersebut saling asing, maka probabilitas terdapat 𝑛 pelanggan 

dalam sistem (𝑛 ≥ 1) pada saat (𝑡 + ∆𝑡) dinyatakan dengan: 

𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃 (kasus 1 atau kasus 2 atau kasus 3 atau kasus 4) 

𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) = (probabilitas kasus 1 + probabilitas kasus 2 + probabilitas kasus 3 + 

probabilitas kasus 4) 
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𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃𝑛(𝑡)(1 − 𝜆𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(1 − µ𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) 

+ 𝑃𝑛+1(𝑡)(1 − 𝜆𝑛+1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(µ𝑛+1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) 

+𝑃𝑛−1(𝑡)(𝜆𝑛−1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) + 𝑜(∆𝑡)       (2.3) 

𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃𝑛(𝑡) − 𝑃𝑛(𝑡)(𝜆𝑛∆𝑡) − 𝑃𝑛(𝑡)(µ𝑛∆𝑡) + 𝑃𝑛+1(𝑡)(µ𝑛+1∆𝑡) +

𝑃𝑛−1(𝑡)(𝜆𝑛−1∆𝑡) + 𝑜(∆𝑡)                     (2.4) 

Pada Persaman (2.4) dikurangkan  𝑃𝑛(𝑡) pada ruas kanan dan kiri kemudian dibagi 

dengan ∆𝑡 maka diperoleh: 

𝑃𝑛(𝑡+∆𝑡)−𝑃𝑛(𝑡)

∆𝑡
= 𝑃𝑛−1(𝑡)(𝜆𝑛−1) + 𝑃𝑛+1(𝑡)(µ𝑛+1) − 𝑃𝑛(𝑡)(𝜆𝑛) − 𝑃𝑛(𝑡)(µ𝑛) +

𝑜(∆𝑡)

∆𝑡

                    (2.5) 

Karena ∆𝑡 sangat kecil dan mendekati nol, maka berdasarkan Definisi 2.7 

didapatkan: 

lim
∆𝑡→0

𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑃𝑛(𝑡)

∆𝑡

= lim
∆𝑡→0

[𝑃𝑛−1(𝑡)(𝜆𝑛−1) + 𝑃𝑛+1(𝑡)(µ𝑛+1) − 𝑃𝑛(𝑡)(𝜆𝑛) − 𝑃𝑛(𝑡)(µ𝑛)

+
𝑜(∆𝑡)

∆𝑡
] 

𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑃𝑛−1(𝑡)(𝜆𝑛−1) + 𝑃𝑛+1(𝑡)(µ𝑛+1) − 𝑃𝑛(𝑡)(𝜆𝑛) − 𝑃𝑛(𝑡)(µ𝑛) 

= −(𝜆𝑛 + µ𝑛)𝑃𝑛(𝑡) + (µ𝑛+1)𝑃𝑛+1(𝑡) + (𝜆𝑛−1)𝑃𝑛−1(𝑡)            (2.6) 
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Persamaan (2.6) merupakan dasar perhitungan probabilitas terdapat pelanggan pada 

proses kedatangan murni dan kepergian murni. Persamaan (2.6) disebut sebagai 

Persamaan Kolmogorov untuk 𝑛 ≥ 1. 

Selanjutnya akan dibahas secara khusus probabilitas terdapat 𝑛 pelanggan 

untuk nilai 𝑛 = 0. Pada saat jumlah pelanggan dalam sistem adalah nol, maka 

probabilitas terjadinya nol kepergian pelanggan pada kasus 1 adalah satu. 

Probabilitas terdapat 𝑛 pelanggan, dengan 𝑛 = 0 dalam waktu (𝑡 +

∆𝑡) adalah 

𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃 (kasus 1 atau kasus 2 atau kasus 4) 

𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃 Probabilitas Kasus 1 + Probabilitas Kasus 2 + Probabilitas Kasus 4 

𝑃𝑛(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃𝑛(𝑡)(1 − 𝜆𝑛∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(1)

+ 𝑃𝑛+1(𝑡)(1 − 𝜆𝑛+1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(µ𝑛+1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) + 𝑜(∆𝑡) 

nilai 𝑛 = 0 maka diperoleh 

𝑃0(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃0(𝑡)(1 − 𝜆0∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(1)

+ 𝑃1(𝑡)(1 − 𝜆1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡))(µ1∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) + 𝑜(∆𝑡) 

= 𝑃0(𝑡)(1 − 𝜆0∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡)) + 𝑃1(𝑡)(µ1∆𝑡) + 𝑜(∆𝑡) 

= 𝑃0(𝑡) − 𝑃0(𝑡)(𝜆0∆𝑡) + 𝑃1(𝑡)(µ1∆𝑡) + 𝑜(∆𝑡) 

𝑃0(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑃0(𝑡) − 𝑃0(𝑡)(𝜆0∆𝑡) + 𝑃1(𝑡)(µ1∆𝑡) + 𝑜(∆𝑡)            (2.7) 
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Pada persamaan di atas dikurangkan 𝑃0(𝑡) pada ruas kanan dan ruas kiri, kemudian 

dibagi dengan ∆𝑡, maka diperoleh 

𝑃0(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑃0(𝑡)

∆𝑡
= 𝑃1(𝑡)(µ1) − 𝑃0(𝑡)(𝜆0) +

𝑜(∆𝑡)

∆𝑡
 

Karena ∆𝑡 sangat kecil dan mendekati nol, maka berdasarkan Definisi 2.7 

didapatkan: 

lim
∆𝑡→0

𝑃0(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑃0(𝑡)

∆𝑡
= lim

∆𝑡→0
[𝑃1(𝑡)(µ1) − 𝑃0(𝑡)(𝜆0) +

𝑜(∆𝑡)

∆𝑡
] 

𝑑𝑃0(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑃1(𝑡)(µ1) − 𝑃0(𝑡)(𝜆0)      , 𝑛 = 0               (2.8) 

Persamaan (2.6) dan (2.8) merupakan Persamaan Kolmogrov yang 

dignakan sebagai dasar untuk menentukan pluang bahwa ada 𝑛 pelanggan dengan 

𝑛 ≥ 1 dan 𝑛 = 0 pada selang waktu (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡), yang dapat diringkas sebagai 

berikut 

𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= −(𝜆𝑛 + µ𝑛)𝑃𝑛(𝑡) + (µ𝑛+1)𝑃𝑛+1(𝑡) + (𝜆𝑛−1)𝑃𝑛−1(𝑡), 𝑛 ≥ 1 

𝑑𝑃0(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑃1(𝑡)(µ1) − 𝑃0(𝑡)(𝜆0)      , 𝑛 = 0  

 

E. Distribusi Kedatangan 

Distribusi kedatangan berhubungan dengan peluang terdapat 𝑛 kedatangan 

pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kedatangan yang 
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dimaksud dalam pembahasan ini adalah kedatangan murni, yaitu kedatangan tanpa 

disertai kepergian, maka laju kepergian µ𝑛 = 0, ∀𝑛 ≥ 0 (Dimyati, 1999:358-359). 

Peluang terdapat 𝑛(𝑛 ≥ 0) kedatangan pada waktu 𝑡 dapat diperoleh dengan 

mensubtitusikan µ𝑛 = 0 dan 𝜆𝑛 = 𝜆 ke persamaan (2.6) dan persamaan (2.8) 

sehingga diperoleh sebagai berikut: 

 
𝑑𝑃0(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆𝑃0(𝑡)                 (2.9) 

𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑃𝑛−1(𝑡) − 𝜆𝑃𝑛(𝑡),          𝑛 > 0            (2.10) 

Definisi 2.8 (kreeyszig, 2003:33) Persamaan differensial orde satu dapat dinyatakan 

sebagai 

𝑦 = 𝑐𝑒− ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑒− ∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑄(𝑥)𝑒∫ 𝑃(𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑥 

Persamaan (2.9) dapat dinyatakan sebagai persamaan differensial linear orde satu 

dengan (𝑥) = 𝜆 𝑑𝑎𝑛 𝑄(𝑥) = 0. Maka penyelesaiannya adalah  

𝑃0(𝑡) = 𝑐𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 

= 𝑐𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 

Diasumsikan bahwa proses kedatangan murni dimulai pada saat sistem 

memiliki nol pelanggan, sehingga peluang terdapat nol pelanggan (𝑛 = 0) dalam 

sistem pada saat 𝑡 = 0 adalah 1 dinotasikan dengan 𝑃0(0) = 1. 
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Peluang ada pelanggan (𝑛 > 0) pada  𝑡 = 0  adalah 0, hal ini dapat dituliskan 

sebagai berikut. 

𝑃𝑛(0) = {
1         , 𝑛 = 0 
0         , 𝑛 > 0

             (2.11) 

dengan demikian  

𝑃0(0) = 𝑐𝑒−𝜆.0 = 1 

dan diperoleh 𝑐 = 1 

𝑃0(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡             (2.12) 

Jadi persamaan (2.12) merupakan solusi untuk persamaan (2.9). 

Selanjutnya akan dicari solusi untuk persamaan (2.10) sebagai berikut. Berdasarkan 

Definisi (2.8), persamaan (2.10) dapat dinyatakan sebagai persamaan differensial 

linear orde satu dengan 𝑃(𝑥) = 𝜆 dan 𝑄(𝑥) = 𝜆𝑃𝑛−1(𝑡). Maka penyelesaiannya 

adalah 

𝑃𝑛(𝑡) = 𝑐𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 + 𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 ∫ 𝜆𝑒∫ 𝜆𝑑𝑡𝑃𝑛−1(𝑡)𝑑𝑡 

= 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝜆𝑒−𝜆𝑡 ∫ 𝑒𝜆𝑡𝑃𝑛−1(𝑡)𝑑𝑡           (2.13) 

untuk nilai 𝑛 = 1 diperoleh  

𝑃1(𝑡) = 𝑐𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 + 𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 ∫ 𝜆𝑒∫ 𝜆𝑑𝑡𝑃0(𝑡)𝑑𝑡          (2.14) 

 



28 
 

Persamaan (2.12) disubstitusikan ke persamaan (2.14) diperoleh 

𝑃1(𝑡) = 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝜆𝑒−𝜆𝑡 ∫ 𝑒𝜆𝑡𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 

= 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝜆𝑡𝑒−𝜆𝑡            (2.15) 

berdasarkan persamaan (2.11) disubstitusikan ke persamaan (2.15) didapatkan  

𝑃1(0) = 𝑐𝑒−𝜆.0 + 𝜆. 0. 𝑒−𝜆.0 = 0 

Sehingga diperoleh nilai 𝑐 = 0, maka persamaan (2.15) menjadi 

𝑃1(𝑡) = 𝜆𝑡𝑒−𝜆𝑡             (2.16) 

Jadi persamaan (2.16) adalah solusi dari persamaan (2.10) untuk 𝑛 = 1. 

Selanjutnya dicari solusi persamaan (2.10) untuk 𝑛 = 2 sebagai berikut 

untuk 𝑛 = 2 persamaan (2.13) menjadi 

𝑃2(𝑡) = 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝜆𝑒−𝜆𝑡 ∫ 𝑒𝜆𝑡𝑃1(𝑡)𝑑𝑡           (2.17) 

Persamaan (2.16) disubstitusikan ke persamaan (2.17) didapatkan 

𝑃2(𝑡) = 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝜆𝑒−𝜆𝑡 ∫ 𝑒𝜆𝑡𝜆𝑡𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑡 

= 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝜆2𝑒−𝜆𝑡 ∫ 𝑡𝑑𝑡 

= 𝑐𝑒−𝜆𝑡 +
(𝜆𝑡)2

2
𝑒−𝜆𝑡            (2.18) 



29 
 

Berdasarkan persamaan (2.11) maka dari persamaan (2.18) didapatkan 

𝑃2(0) = 𝑐𝑒−𝜆.0 +
(𝜆.0)2

2
𝑒−0.𝑡 = 0  

Sehingga diperoleh nilai 𝑐 = 0, maka persamaan (2.18) menjadi 

𝑃2(𝑡) = 0. 𝑒−𝜆𝑡 +
(𝜆𝑡)2

2
𝑒−𝜆𝑡 

𝑃2(𝑡) =
(𝜆𝑡)2

2
𝑒−𝜆𝑡            (2.19) 

Jadi persamaan (2.19) adalah solusi dari persamaan (2.10) untuk 𝑛 = 2 

Dari persamaan (2.12), (2.16), dan (2.19) dapat disimpulkan bahwa solusi 

umum dari persamaan (2.9) dan persamaan (2.10) adalah 

𝑃𝑛(𝑡) =
(𝜆𝑡)𝑛

𝑛!
𝑒−𝜆𝑡            (2.20)  

Bukti bahwa persamaan (2.20) adalah solusi umum dari persamaan (2.9) dan 

persamaan (2.10) adalah sebagai berikut 

Langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika 

1. Persamaan (2.16) yaitu 𝑃1(𝑡) = 𝜆𝑡𝑒−𝜆𝑡 membuktikan bahwa persamaan (2.20) 

merupakan penyelesaian persamaan (2.10) unuk 𝑛 = 1 

2. Diasumsikan persamaan (2.20) merupakan penyelesaian persamaan (2.10) untuk 

𝑛 = 𝑘, maka 𝑃𝑘(𝑡) =
(𝜆𝑡)𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑡 
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3. Akan dibuktikan bahwa persamaan (2.20) merupakan penyelesaian dari 

persamaan (2.19) untuk 𝑛 = 𝑘 + 1 

Untuk 𝑛 = 𝑘 + 1, persamaan (2.10) menjadi 

𝑑𝑃𝑘+1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑃𝑘(𝑡) − 𝜆𝑃𝑘+1(𝑡)              (2.21) 

asumsi 2 disubstitusikan ke persamaan (2.21) sehingga menjadi 

𝑑𝑃𝑘+1(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑘+1  

𝑡𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑡 − 𝜆𝑃𝑘+1(𝑡)             (2.22) 

persamaan (2.22) merupakan persamaan differensial orde satu dengan 𝑃(𝑥) = 𝜆 

dan 𝑄(𝑥) =  𝜆𝑘+1  
𝑡𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑡, sehingga penyelesaiannya adalah 

𝑃𝑘+1(𝑡) = 𝑐𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 + 𝑒− ∫ 𝜆𝑑𝑡 ∫ 𝜆𝑘+1  
𝑡𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑡𝑒∫ 𝜆𝑑𝑡𝑑𝑡 

= 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝑒−𝜆𝑡 ∫ 𝜆𝑘+1  
𝑡𝑘

𝑘!
𝑒−𝜆𝑡𝑒𝜆𝑡𝑑𝑡 

= 𝑐𝑒−𝜆𝑡 + 𝑒−𝜆𝑡𝜆𝑘+1  
𝑡𝑘+1

(𝑘 + 1)!
 

= 𝑐𝑒−𝜆𝑡 +
(𝜆𝑡)𝑘+1

(𝑘+1)!
𝑒−𝜆𝑡             (2.23) 

berdasarkan persamaan (2.11) maka persamaan (2.23) didapatkan  

𝑃𝑘+1(0) = 𝑐𝑒−𝜆.0 +
(𝜆. 0)𝑘+1

(𝑘 + 1)!
𝑒−𝜆.0 = 0 

sehingga diperoleh nilai 𝑐 = 0,maka persamaan (2.23) menjadi 

𝑃𝑘+1(𝑡) =
(𝜆𝑡)𝑘+1

(𝑘+1)!
𝑒−𝜆𝑡           (2.24) 
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persamaan (2.24) merupakan penyelesaian dari persamaan (2.10) untuk 𝑛 = 𝑘 + 1 

dan memenuhi persamaan (2.20). 

Jadi, 𝑃𝑛(𝑡) =
(𝜆𝑡)𝑛

𝑛!
𝑒−𝜆𝑡 merupakan solusi umum dari persamaan (2.9) dan 

persamaan (2.10). Dengan demikian, berdasarkan Definisi (2.2) dapat disimpulkan 

bahwa kedatangan pelanggan berdistribusi Poisson. 

Teorema 2.2 (Bronson, 1966:305) Jika kedatangan pelanggan berdistribusi Poisson 

maka waktu antar kedatangan pelanggan berdistribusi Eksponensial. 

Bukti: 

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa kedatangan pelanggan 

berdistribusi Poisson. 𝑇𝑛(𝑛 > 0) adalah waktu antara (𝑛 − 1) kedatangan sampai 𝑛 

kedatangan. Barisan {𝑇𝑛, 𝑛 = 1,2,3, …} merupakan barisan waktu antar kedatangan 

yang saling asing dan saling bebas. 

Ambil 𝑇1 yang merupakan waktu antara tidak ada pelanggan dalam sistem 

dan ketika ada kedatangan pertama. Akan ditunjukkan bahwa 𝑇1 berdistribusi 

Eksponensial. 

Ambil 𝑡 < 𝑇1, maka banyaknya kedatangan pada waktu 𝑡 adalah nol, artinya 

𝑃𝑛(𝑇1 > 𝑡) = 𝑃 (tidak ada kedatangan selama waktu t ) 

= 𝑃0(𝑡)  
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berdasarkan prsamaan (2.12), 𝑃0(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 dengan menyatakan 𝜆 laju kedatangan 

rata-rata, maka fungsi distribusi dari 𝑇1 dengan 𝑡 ≥ 0 adalah 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑃1 ≤ 𝑡) 

= 1 − 𝑃(𝑇1 > 𝑡) 

= 1 − 𝑃0(𝑡) 

= 1 − 𝑒−𝜆𝑡                (2.25) 

berdasarkan Definisi (2.1), persamaan (2.25) merupakan distribusi kumulatif dari 

dstribusi Ekspnensial yang secara umum ditulis 

𝐹(𝑡) = {1 − 𝑒−𝜆𝑡, 𝑡 ≥ 0
0,                       𝑡 < 0

 

Sehingga fungsi densitas peluang dari 𝑇1 untuk 𝑡 ≥ 0 adalah 

𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜆𝑒−𝜆𝑡            (2.26) 

Berdasarkan Definisi (2.1), 𝑇1 merupakan peubah acak yang berdistribusi 

Eksponensial dengan parameter 𝜆. Sesuai dengan asumsi bahwa barisan waktu antar 

kedatangan pada sistem antrian adalah saling bebas, maka pembuktian diatas juga 

berlaku untuk {𝑇𝑛} dengan 𝑛 > 0. Jadi terbukti bahwa waktu antar kedatangan 

berdistribusi Eksponensial. 
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F. Distribusi Kepergian 

Distribusi kepergian berhubungan dengan peluang terdapat 𝑛 kepergian 

pelanggan dalam suatu sistem antrian pada interval waktu tertentu. Kepergian yang 

dimaksud dalam pembahasan ini adalah kepergian murni, yaitu kepergian yang 

tanpa disertai kedatangan, sehingga laju kedatangan 𝜆𝑛 = 0, ∀𝑛 ≥ 0. 

Diasumsikan bahwa laju kepergian tidak tergantung pada banyaknya 

pelanggan yang berada dalam sistem, sehingga µ𝑛 = µ, ∀𝑛 ≥ 0. Peluang terdapat 

𝑛(𝑛 ≥ 0) kepergian selama waktu 𝑡 dapat diperoleh dengan mensubsitusikan 𝜆𝑛 =

0 dan µ𝑛 = µ ke Persamaan (2.6) dan Persamaan (2.8) sehingga diperoleh 

𝑑𝑃0(𝑡)

𝑑𝑡
= µ𝑃𝑛+1(𝑡)              (2.27) 

𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= −µ𝑃𝑛(𝑡) + µ𝑃𝑛+1(𝑡),          𝑛 > 0           (2.28) 

Akan ditunjukkan bahwa kepergian pelanggan berdistribusi Poisson. Jika 

jumlah pelanggan dalam sistem antrian selama 𝑡 adalah 𝑛 = 𝑁, maka 𝑃𝑛+1 = 0, 𝑛 ≥

𝑁 sehinggan untuk 𝑛 ≥ 𝑁 berlaku 

𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= −µ𝑃𝑛(𝑡)              (2.29) 

Sedangkan untuk 0 < 𝑛 < 𝑁 berlaku 

𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= −µ𝑃𝑛(𝑡) + µ𝑃𝑛+1(𝑡)             (2.30) 
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berdasarkan Definisi (2.8), persamaan (2.9) dan persamaan (2.30) dapat dinyatakan 

sebagai persamaan differensial orde satu. Sehingga penyelesaian persamaan (2.29) 

adalah 

𝑃𝑛(𝑡) = 𝑐𝑒−µ 𝑡,       𝑛 ≥ 𝑁   

Diasumsikan bahwa proses kepergian murni dimulai (𝑡 = 0) pada saat sistem 

memiliki 𝑛 = 𝑁 pelanggan dalam sistem. Sehingga peluang terdapat 𝑁 pelanggan 

dalam sistem pada kondisi awal (𝑡 = 0) dinotasikan 𝑃𝑁(0) adalah 1. Jika 0 ≤ 𝑛 <

𝑁 maka 𝑃𝑁(0) = 0. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut 

𝑃𝑁(0) = {
0, 0 ≤ 𝑛 < 𝑁

1,                𝑛 = 𝑁
             (2.31) 

dengan demikian, 𝑃𝑁(0) = 𝑐𝑒−µ.0 = 1 

maka diperoleh nilai 𝑐 = 1, oleh karena itu diperoleh 

𝑃𝑛(𝑡) = 𝑒−µ𝑡               (2.32) 

Selanjutya akan dicari solusi untuk persamaan (2.30) sebagai berikut, 

penyelesaian dari persamaan (2.30) adalah 

𝑃𝑛(𝑡) = 𝑐𝑒−µ𝑡 + µ𝑒−µ𝑡 ∫ 𝑒µ𝑡𝑃𝑛+1(𝑡)𝑑𝑡, 0 < 𝑛 < 𝑁        (2.33) 

untuk 𝑛 = 𝑁 − 1 maka 

𝑃𝑁−1(𝑡) = 𝑐𝑒−µ𝑡 + µ𝑒−µ𝑡 ∫ 𝑒µ𝑡𝑃𝑁(𝑡)𝑑𝑡           (2.34) 
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subsitusi persamaan (2.32) ke persamaan (2.34) sehingga diperoleh 

𝑃𝑁−1(𝑡) = 𝑐𝑒−µ𝑡 + µ𝑒−µ𝑡 ∫ 𝑒µ𝑡𝑒−µ𝑡𝑑𝑡  

= 𝑐𝑒−µ𝑡 + µ𝑡𝑒−µ𝑡             (2.35) 

berdasarkan persamaan (2.31), maka 

𝑃𝑁−1(0) = 𝑐𝑒−µ.0 + µ. 0. 𝑒−µ.0 = 0  

sehingga 𝑐 = 0, maka persamaan (2.35) menjadi 

𝑃𝑁−1(𝑡) = µ𝑡𝑒−µ𝑡             (2.36) 

untuk 𝑛 = 𝑁 − 2, persamaan (2.33) menjadi 

𝑃𝑁−2(𝑡) = 𝑐𝑒−µ𝑡 + µ𝑒−µ𝑡 ∫ 𝑒µ𝑡𝑃𝑁−1(𝑡)𝑑𝑡          (2.37) 

persamaan (2.36) disubstitudikan ke persamaan (2.37) sehingga diperoleh 

𝑃𝑁−2(𝑡) = 𝑐𝑒−µ𝑡 + µ𝑒−µ𝑡 ∫ 𝑒µ𝑡µ𝑡𝑒−µ𝑡𝑑𝑡  

= 𝑐𝑒−µ𝑡 + µ𝑒−µ𝑡 ∫ µ𝑡 𝑑𝑡  

= 𝑐𝑒−µ𝑡 +
(µ𝑡)2

2
𝑒−µ𝑡            (2.38) 

berdasarkan persamaan (2.31) maka 

𝑃𝑁−2(0) = 𝑐𝑒−µ.0 +
(µ.0)2

2
𝑒−µ.0 = 0  

sehingga diperoleh 𝑐 = 0, maka persamaan (2.38) menjadi 

𝑃𝑁−2(𝑡) =
(µ𝑡)2

2
𝑒−µ𝑡              (2.39) 

Berdasarkan persamaan (2.32), persamaan (2.36), dan persamaan (2.39) dapat 

disimpulkan bahwa penyelesaian umum dari persamaan (2.29) dan persamaan 

(2.30) adalah 
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𝑃𝑛(𝑡) =
(µ𝑡)𝑛

𝑛!
𝑒−µ𝑡  

Pembuktiannya analog dengan pembuktian distribusi kedatangan yang telah dibahas 

pada subbab sebelumnya. Jadi kepergian pelanggan juga berdistribusi Poisson, 

dengan parameter µ. 

Teorema 2.3 (Wagner, 1978 : 850) Jika kepergian pelanggan berdistribusi Poisson 

maka waktu pelayanan berdistribusi Eksponensial. 

Bukti : 

Misal keadaan awal suatu sistem antrian sebanyak 𝑛 = 𝑁 pelanggan. Ambil 

𝑇1 sebagai waktu pelayanan pertama, 𝑇𝑛 dengan 𝑛 > 1 menunjukkan waktu 

pelayanan kepada pelanggan ke 𝑛 sehingga barisan {𝑇𝑛} dengan 𝑛 = 1,2,3, … 

merupakan barisan waktu pelayanan yang saling asing dan saling bebas. 

Akan ditunjukkan bahwa 𝑇1 berdistribusi Eksponensial. Ambil 𝑡 < 𝑇1, maka 

jumlah kepergian pada waktu  𝑡 adalah nol, artinya 

𝑃𝑁(𝑇1 > 𝑡) = 𝑃 (terdapat 𝑁 pelanggan pada waktu 𝑡) 

= 𝑃𝑁(𝑡)  

berdasarkan persamaan (2.32), 𝑃𝑁(𝑡) = 𝑒−µ𝑡 dengan µ  menyatakan laju pelayanan 

rata - rata, maka fungsi distribusi kumulatif dari  𝑇1 dengan 𝑡 ≥ 0 adalah 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇1 ≤ 𝑡)  

= 1 − 𝑃(𝑇1 > 𝑡)  

= 1 − 𝑃𝑁(𝑡)  

= 1 − 𝑒−µ𝑡            (2.40) 
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Berdasarkan Definisi (2.1), persamaan (2.40) merupakan fungsi distribusi 

kumulatif dari distribusi Eksponensial yang secara umum ditulis 

𝐹(𝑡) = {
1 − 𝑒−µ𝑡    , 𝑡 ≥ 0
0                  , 𝑡 < 0

 

sehingga fungsi densitas peluang dari 𝑇1 untuk 𝑡 ≥ 0 adalah 

𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
= µ𝑒−µ𝑡            (2.41) 

Berdasarkan Definisi (2.1), 𝑇1 merupakan variabel acak yang berdistribusi 

Eksponensial dengan parameter µ. Sesuai dengan asumsi bahwa barisan waktu 

pelayanan pada sistem antrian adalah saling bebas, maka pembuktian diatas juga 

berlaku untuk {𝑇𝑛} dengan 𝑛 > 0. Jadi, terbukti bahwa waktu pelayanan 

berdistribusi Eksponensial.  

 

G. Proses Kedatangan dan Kepergian Steady State 

Kondisi steady state yaitu keadaan sistem yang tidak tergantung pada keadaan 

awal maupun waktu yang telah dilalui. Jika suatu sistem antrian telah mencapai 

kondisi steady state maka peluang terdapat 𝑛 pelanggan dalam sistem pada waktu 

𝑡(𝑃𝑛(𝑡)) tidak tergantung pada waktu (Ecker dan Kupferschmid, 1988:394). 

Kondisi steady state terjadi ketika 
𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 dan lim

𝑡→∞
𝑃𝑛(𝑡) = 𝑃𝑛 sehingga 

𝑃𝑛(𝑡) = 𝑃𝑛 untuk semua  , artinya 𝑃𝑛 tidak tergantung pada waktu. 

Proses kedatangan dan kepergian pada pembahasan sebelumnya 

menghasilkan persamaan (2.6) dan persamaan (2.8). Untuk memperoleh kondisi 
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steady state, substitusikan  
𝑑𝑃𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 dan 𝑃𝑛(𝑡) = 𝑃𝑛 pada persamaan (2.6) dan 

Persamaan (2.8), sehingga diperoleh persamaan kesetimbangan sebagai berikut 

0 = −(𝜆𝑛 + µ𝑛)𝑃𝑛 + (µ𝑛+1)𝑃𝑛+1 + (𝜆𝑛−1)𝑃𝑛−1       , 𝑛 ≥ 1          (2.42) 

0 = 𝑃1(µ1) − 𝑃0(𝜆0) ,            𝑛 = 0             (2.43) 

Atau 

𝑃𝑛+1 =
(𝜆𝑛+µ𝑛)𝑃𝑛

µ𝑛+1
−

𝜆𝑛−1

µ𝑛+1
𝑃𝑛−1 ,                𝑛 > 0            (2.44) 

𝑃1 =
𝜆0

µ1
𝑃0 ,                  𝑛 = 0              (2.45) 

akan dicari penyelesaian umum dari persamaan (2.42) dan persamaan (2.43) untuk 

𝑛 = 1, maka persamaan (2.44) menjadi 

𝑃2 =
(𝜆1+µ1)𝑃1

µ2
−

𝜆0

µ2
𝑃0                         (2.46) 

selanjutnya persamaan (2.45) disubtitusikan ke persamaan (2.46), sehingga 

diperoleh 

𝑃2 =
(𝜆1 + µ1) 

µ2

𝜆0

µ1
𝑃0 −

𝜆0

µ2
𝑃0 

=
𝜆1𝜆0 + µ1𝜆0

µ2µ1
𝑃0 −

𝜆0

µ2
𝑃0 

=
𝜆1𝜆0

µ2µ1
𝑃0  

untuk 𝑛 = 2 diperoleh 

𝑃3 =
(𝜆2 + µ2)𝑃2

µ3
−

𝜆1

µ3
𝑃1 
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selanjutnya akan dibuktikan bahwa penyelesaian umum dari persamaan (2.42) dan 

(2.43) adalah 

𝑃𝑛 =
𝜆𝑛−1𝜆𝑛−2 … 𝜆0

µ𝑛µ𝑛−1 … µ1
𝑃0 

= 𝑃0 ∏ (
𝜆𝑖−1

µ𝑖
)𝑛

𝑖=1            (2.47) 

Bukti dengan induksi matematika: 

1. Untuk 𝑛 = 1 maka 

𝑃1 =
𝜆0

µ1
𝑃0 

Untuk 𝑛 = 2 maka 

𝑃2 =
𝜆1𝜆0

µ2µ1
𝑃0 

2. Diasumsikan bahwa persamaan (2.47) berlaku untuk 𝑛 = 𝑘 maka 

𝑃𝑘 =
𝜆𝑘−1𝜆𝑘−2 … 𝜆0

µ𝑘µ𝑘−1 … µ1
𝑃0 

3. Akan dibuktikan persamaan (2.47) berlaku untuk 𝑛 = 𝑘 + 1 

𝑃𝑘+1 =
𝜆𝑘𝜆𝑘−1 … 𝜆0

µ𝑘+1µ𝑘 … µ1
𝑃0 

subsitusikan persamaan (2.47) ke persamaan (2.44), dengan 𝑛 = 𝑘 + 1 

diperoleh 

𝑃𝑘+2 =
(𝜆𝑘+1 + µ𝑘+1 )

µ𝑘+2 

𝜆𝑘𝜆𝑘−1 … 𝜆0

µ𝑘+1µ𝑘 … µ1
𝑃0 −

𝜆𝑘

µ𝑘+2

𝜆𝑘−1𝜆𝑘−2 … 𝜆0

µ𝑘µ𝑘−1 … µ1
𝑃0 

=
𝜆𝑘+1 𝜆𝑘𝜆𝑘−1 … 𝜆0

µ𝑘+2 µ𝑘+1µ𝑘 … µ1
𝑃0 +

µ𝑘+1 𝜆𝑘𝜆𝑘−1 … 𝜆0

µ𝑘+2 µ𝑘+1µ𝑘 … µ1
𝑃0 −

𝜆𝑘

µ𝑘+2

𝜆𝑘−1𝜆𝑘−2 … 𝜆0

µ𝑘µ𝑘−1 … µ1
𝑃0 
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=
𝜆𝑘+1 𝜆𝑘𝜆𝑘−1…𝜆0

µ𝑘+2 µ𝑘+1µ𝑘…µ1
𝑃0               (2.48) 

Jadi terbukti bahwa persamaan (2.47) berlaku untuk 𝑛 = 𝑘 + 1. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan (2.47) menyatakan peluang 

terdapat 𝑛  pelanggan dalam keadaan steady state (𝑃𝑛), 𝑛 > 0. 

 

H. Ukuran Keefektifan Sistem Antrian  

Menurut Taha (1997:189-190), ukuran keefektifan suatu sistem antrian dapat 

ditentukan setelah probabilitas steady state diketahui. Ukuran - ukuran keefektifan 

suatu sistem tersebut antara lain:  

1. Nilai harapan banyaknya pelanggan dalam sistem antrian (𝐿𝑠)  

2. Nilai harapan banyaknya pelanggan dalan antrian (𝐿𝑞)  

3. Nilai harapan waktu tunggu dalam sistem antrian (𝑊𝑠)  

4. Nilai harapan waktu tunggu dalam antrian (𝑊𝑞) 

Sebelum membahas lebih lanjut, akan diuraikan tiga Definisi yang 

mendukung pembahasan ukuran keefektifan suatu sistem. 

Definisi 2.8 (Taha, 1993:596) Jumlah pelanggan dalam sistem adalah jumlah 

pelanggan dalam antrian ditambah jumlah pelanggan yang sedang mendapat 

layanan. 



41 
 

Definisi 2.9 (Taha, 1993:596) Laju kedatangan efektif merupakan laju kedatangan 

rata - rata dalam waktu yang panjang. Laju kedatangan efektif dinotasikan 𝜆𝑒𝑓𝑓 dan 

dinyatakan dengan 

𝜆𝑒𝑓𝑓 = ∑ 𝜆𝑛𝑃𝑛
∞
𝑛=0               (2.49) 

𝜆𝑛 merupakan laju kedatangan jika ada 𝑛 pelanggan dalam sistem, jika laju 

kedatangan konstan untuk semua 𝑛, maka cukup ditulis dengan 𝜆.  

Definisi 2.10 (Dimyati, 2003:373) Laju pelayanan rata - rata untuk seluruh pelayan 

dalam sistem antrian adalah laju pelayanan rata - rata diamana pelanggan yang sudah 

mendapat pelayanan meninggalkan sistem antrian. Laju pelayanan rata - rata untuk 

seluruh pelayan dinyatakan dengan µ. 

Nilai harapan banyaknya pelanggan dalam sistem antrian (𝐿𝑠) merupakan 

jumlah dari perkalian keseluruhan pelanggan dalam sistem dengan peluang terdapat 

𝑛 pelanggan (Ecker, 1988:390), dinyatakan dengan 

𝐿𝑠 = ∑ 𝑛𝑃𝑛
∞
𝑛=0               (2.50) 

Nilai harapan banyaknya pelanggan dalam antrian (𝐿𝑞) merupakan jumlah 

dari perkalian pelanggan dalam antrian dengan peluang terdapat 𝑛 pelanggan (Hiller 

& Lieberman, 2011:852), dinyatakan dengan 

𝐿𝑞 = ∑ (𝑛 − 𝑐)𝑃𝑛
∞
𝑛=0               (2.51) 
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Apabila 𝑊𝑠 merupakan waktu menunggu pelanggan dalam sistem antrian dan 

𝑊𝑞 merupakan waktu menunggu pelanggan dalam antrian, maka hubungan 𝑊𝑠, 

𝑊𝑞, 𝐿𝑠, 𝐿𝑞, dinyatakan dengan 

𝐿𝑠 = 𝜆𝑊𝑠               (2.52) 

𝐿𝑞 = 𝜆𝑊𝑞               (2.53) 

Persamaan (2.52) dan (2.53) dikenal dengan formula Little Law, 

diperkenalkan pertama kali oleh John D.C Little pada tahun1961 (Gross dan Harris, 

1998:11).  

  

I. Model Antrian M/M/1/N 

Model antrian M/M/1/N merupakan variasi dari model antrian pelayanan 

saluran tunggal M/M/1, dimana panjang antrian atau kapasitas tunggu dibatasi 

maksimum 𝑁 individu . Jumlah maksimum ini meliputi individu yang menunggu 

dan yang sedang dilayani. Bila individu mencapai 𝑁 atau lebih, individu yang datang 

berikutnya akan ditolak atau meninggalkan antrian.   

Jenis model ini sering digunakan dalam perkiraan yang masuk akal untuk 

memecahkan persoalan antrian dalam sektor  industri  jasa. Sebagai contoh adalah 

suatu rumah makan dengan kapasitas parkir yang terbatas. Bila pelanggan tiba dan 

tidak mendapatkan tempat parkir, maka pelanggan tersebut pasti langsung pergi ke 
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tempat lain . Kecuali batas jumlah dalam sistem, asumsi yang mendasari model ini, 

sama dengan yang mendasari model M/M/1. 

Adapun sifat dari sistem antrian M/M/1/N adalah sebagai berikut;  

a. Sumber kedatangan terdistribusi Poisson ( Markov)  

b. Distribusi service time; eksponensial negative (Markov)  

c. Hanya ada satu pelayanan  

d. Disiplin antrian : FIFO  

e. Kapasitas terbatas untuk 𝑁 pelanggan dalam sistem 

Adapun pemodelan dari sistem antrian dengan pelayanan tunggal  yakni 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.7 dibawah ini : 

 

Gambar 2.7 Sistem Antrian Pelayanan Tunggal 

Pada Gambar 2.7 dapat dilihat sebuah model antrian pelayanan tunggal (single 

server). Paket - paket tiba secara acak, kemudian paket antri di dalam buffer sebelum 

dilayani oleh server. Setelah selesai dilayani, maka paket meninggalkan sistem 

antrian.  

Asusmsi dari model M/M/1/N  

1. Proses kedatangan adalah Poisson dengan tingkat rata-rata kedatangan 𝜆. Waktu 

antar kedatangan terdistribusi Eksponensial dengan parameter 𝜆. 
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2. Ada satu pelayanan dan waktu pelayanan terdistribusi Eksponensial dengan 

parameter µ. 

3. Disiplin antrian First In First Out (FIFO) 

4. Kapasitas sistem terbatas, yaitu 𝑁 

Menurut Taha (1997:197), untuk mengukur kinerja dari sistem ini dapat 

menggunakan ukuran - ukuran keefektifan sistem sebagai berikut : 

1. Probabilitas terdapat n pelanggan dalam sistem (𝑃𝑛) 

𝑃𝑛 = (
𝜆

µ
)

𝑁

𝑃0              (2.54) 

dengan  

𝑃0 =
1−(

𝜆

µ
)

1−(
𝜆

µ
)

𝑁+1              (2.55) 

2. Nilai harapan banyaknya pelanggan dalam sistem antrian (𝐿𝑠) 

𝐿𝑠 =
(

𝜆

µ
)(1−(𝑁+1)(

𝜆

µ
)

𝑁
+𝑁(

𝜆

µ
)

𝑁+1
)

(1−(
𝜆

µ
))(1−(

𝜆

µ
)

𝑁+1
)

            (2.56) 

3. Nilai harapan banyaknya pelanggan dalan antrian (𝐿𝑞) 

𝐿𝑞 =
(

𝜆

µ
)(1−(𝑁+1)(

𝜆

µ
)

𝑁
+𝑁(

𝜆

µ
)

𝑁+1
)

(1−(
𝜆

µ
))(1−(

𝜆

µ
)

𝑁+1
)

−
𝜆(1−𝑃𝑁)

µ
           (2.57) 

4. Nilai harapan waktu tunggu dalam sistem antrian (𝑊𝑠) 

𝑊𝑠 =
𝐿𝑠

𝜆(1−𝑃𝑁)
              (2.58) 

5. Nilai harapan waktu tunggu dalam antrian (𝑊𝑞) 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞

𝜆(1−𝑃𝑁)
              (2.59) 
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