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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maya Sari (2011), 

mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul Sistem Aplikasi 

Antrian Bank Dengan Suara Menggunakan Visual Basic 6.0. Tujuan aplikasi ini 

untuk membangun aplikasi pemanggilan nomor antrian di sebuah lembaga 

perbankan. Sistem ini dikembangkan menggunakan perangkat lunak Microsoft 

Visual Basic 6.0. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan meliputi 

modul-modul masukan data yang berkaitan dengan sistem pemanggilan nomor 

antrian. Objek utama sistem ini adalah untuk merancang sistem pemanggilan 

nomor antrian agar kinerja pengolahan data dapat ditingkatkan dan rancangan 

antar muka diperoleh dengan mudah.  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Aplikasi Antrian Pendaftaran Pasien 

Berbasis Desktop oleh Bambang Sutikno (2017), mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Aplikasi tersebut dikembangkan dengan metode 

System Development Life Cycle (SDLC). Aplikasi ini dibuat menggunakan Bahasa 

Pemograman VB 6.0 dan database MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah 

aplikasi antrian pendaftaran pasien berbasis desktop. Aplikasi ini dapat 

menjalankan sistem antrian dengan baik, efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal yang berjudul Sistem Antrian 

Multi Channel Rumah Sakit Berbasis Web oleh Rezki Kurniati dan Jaroji (2018), 

menggunakan metode multi chanel yang diterapkan di RSUD Bengkalis. Sistem 

antrian tersebut dibuat secara online sehingga mampu memberikan layanan 

pengambilan nomor antrian dari rumah sakit maupun dari luar rumah sakit, selain 

itu pasien juga dapat melihat informasi nomor antrian yang sedang berlangsung. 

Sistem antrian meliputi phase bagian pendaftaran perekaman data pasien dan 

phase antrian di poli, sehingga sistem antrian ini akan membantu RSUD 

Bengkalis dalam memberikan layanan yang cepat, efektif dan efisien. 

 



4 
 

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan Hasil Penelitian 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

1. Sistem Aplikasi 

Antrian Bank Dengan 

Suara Menggunakan 

Visual Basic 6.0 

Dewi Maya Sari 

(2011), Universitas 

Sumatera Utara 

Medan 

Objek utama sistem ini 

adalah untuk merancang 

sistem pemanggilan 

nomor antrian agar kinerja 

pengolahan data dapat 

ditingkatkan dan 

rancangan antar muka 

diperoleh dengan mudah. 

2. Aplikasi Antrian 

Pendaftaran Pasien 

Berbasis Desktop 

Bambang Sutikno 

(2017), Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Aplikasi dikembangkan 

dengan metode System 

Development Life Cycle 

(SDLC). Aplikasi ini dapat 

menjalankan sistem 

antrian dengan baik, 

efektif dan efisien. 

3. Sistem Antrian Multi 

Channel Rumah Sakit 

Berbasis Web 

Rezki Kurniati dan 

Jaroji (2018) 

Sistem dikembangkan 

menggunakan metode 

multi chanel. Sistem 

antrian dibuat secara 

online sehingga mampu 

memberikan layanan 

pengambilan nomor 

antrian dari rumah sakit 

maupun dari luar rumah 

sakit, selain itu pasien 

juga dapat melihat 

informasi nomor antrian 

yang sedang berlangsung 
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2.2. Dasar Teori 

Dasar teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis). Dalam 

pembuatan aplikasi ini menggunakan dasar teori antrian, komponen dasar antrian, 

struktur antrian, dan teori First Come First Served (FCFS) atau First In First Out 

(FIFO). 

 

2.2.1. Antrian 

Menurut Siagian (2003), suatu antrian ialah suatu garis tunggu dari 

nasabah (satuan) yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan 

(fasilitas layanan). Studi matematikal dari kejadian atau gejala garis tunggu ini 

disebut teori antrian. Kejadian garis tunggu timbul karena disebabkan oleh 

kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan (kapastitas) pelayanan atau 

fasilitas pelayanan, sehingga nasabah yang datang tidak bisa langsung 

mendapatkan pelayanan. Kejadian tersebut sering terjadi pada loket bioskop, loket 

bank, loket kereta api, dan loket jalan tol. 

Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari–hari. 

Menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, 

pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi yang 

lain merupakan kejadian yang sering ditemui. Studi tentang antrian bukan 

merupakan hal yang baru. 

Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi 

kemampuan (kapasitas) pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna 

fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan 

layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk 

mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi biaya 

karena memberikan pelayanan tambahan, akan menimbulkan pengurangan 

keuntungan mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Sebaliknya, 

sering timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan 

atau nasabah. 
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2.2.2. Komponen Dasar Antrian 

Antrian memiliki beberapa komponen dasar yang harus diperhatihan. 

Komponen dasar proses antrian adalah : 

1. Kedatangan 

Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, 

panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Unsur ini sering dinamakan proses 

input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling 

population, dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel 

acak. Menurut Levin, dkk (2002), variabel acak adalah suatu variabel yang 

nilainya bisa berapa saja sebagai hasil dari percobaan acak. Variabel acak dapat 

berupa diskrit atau kontinu. Bila variabel acak hanya dimungkinkan memiliki 

beberapa nilai saja, maka ia merupakan variabel acak diskrit. Sebaliknya bila 

nilainya dimungkinkan bervariasi pada rentang tertentu, ia dikenal sebagai 

variabel acak kontinu. 

2. Pelayanan 

Pelayan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih 

pelayan, atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Tiap-tiap fasilitas pelayanan 

kadang – kadang disebut sebagai saluran (channel) (Schroeder, 1997). Contohnya, 

jalan tol dapat memiliki beberapa pintu tol. Mekanisme pelayanan dapat hanya 

terdiri dari satu pelayan dalam satu fasilitas pelayanan yang ditemui pada loket 

seperti pada penjualan tiket di gedung bioskop. 

3. Antrian 

Inti dari analisa antrian adalah antri itu sendiri. Timbulnya antrian 

terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tak ada 

antrian berarti terdapat pelayan yang menganggur atau kelebihan fasilitas 

pelayanan (Mulyono, 1991). 

 

Penentu antrian lain yang penting adalah disiplin antri. Disiplin antri 

adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Menurut 

Siagian (1987), ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan, yaitu : 
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1. First Come First Served (FCFS) atau First In First Out (FIFO) artinya, lebih 

dulu datang (sampai), lebih dulu dilayani (keluar). Misalnya, antrian loket 

pembelian tiket bioskop. 

2. Last Come First Served (LCFS) atau Last In First Out (LIFO) artinya, yang 

tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Misalnya, sistem antrian dalam elevator 

untuk lantai yang sama. 

3. Service In Random Order (SIRO) artinya, panggilan didasarkan pada peluang 

secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. 

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

yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang 

mempunyai prioritas lebih rendah, meskipun yang terakhir ini kemungkinan 

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

disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang dalam keadaan 

penyakit lebih berat dibanding dengan orang lain dalam suatu tempat praktek 

dokter. 

 

2.2.3. Struktur Antrian 

Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh 

sistem antrian. Berikut adalah penjelasan selengkapnya: 

1. Single Channel – Single Phase 

Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem 

pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu 

pelayanan. Sistem Single Channel – Single Phase ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Single Channel – Single Phase 

 

 

https://sutrisnoadityo.files.wordpress.com/2013/10/single-channel-single-phase-system.jpg


8 
 

2. Single Channel – Multi Phase 

Istilah multi phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang 

dilaksanakan secara berurutan (dalam phase-phase). Sebagai contoh : pencucian 

mobil. Sistem Single Channel – Multi Phase ditunjukkan pada gambar 2.2. 

 

 

Gambar 2.2. Single Channel – Multi Phase 

 

3. Multi Channel – Single Phase 

Sistem multi channel – single phase terjadi kapan saja di mana ada dua 

atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh model 

ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Sistem Multi Channel – Single Phase 

ditunjukkan pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Multi Channel – Single Phase 

https://sutrisnoadityo.files.wordpress.com/2013/10/multi-channel-multiphase-system.jpg
https://sutrisnoadityo.files.wordpress.com/2013/10/multi-channel-single-phase-systems.jpg
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4. Multi Channel – Multi Phase 

Sistem multi channel – multi phase sebagai contoh, registrasi para 

mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit mulai dari 

pendaftaran, diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem 

ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. 

 

2.2.4. First Come First Served (FCFS) atau First In First Out (FIFO) 

First Come First Served (FCFS) atau First In First Out (FIFO) yaitu 

sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses 

tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan 

mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua 

proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready 

dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya.  




