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Abstrak—SD Muhammadiyah Sokonandi merupakan salah satu sekolah dimana 

kendaraan penjemput maupun pengantar memarkirkan kendaraannya di ruas jalan 

sekitar sekolah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sistem antrean kendaraan.  

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui model antrean kendaraan, mendeskripsikan 

ukuran keefektifan sistem antrean dan memberikan gambaran untuk kebutuhan ruang 

parkir di SD Muhammadiyah Sokonandi. 

 Pemodelan terdiri dari dua yaitu pada saat jam pengantaran yaitu Pukul 06.00-08.00 

dan pada saat penjemputan Pukul 13.00-15.00. Data antrean diperoleh dari Laporan 

Akhir Dinas Perhubungan Tahun 2015 kemudian dikelompokkan dalam interval 10 

menit. Selanjutnya dilakukan uji distribusi, pemeriksaan steady state, menentukan 

model antrean dan mengukur keefektifan sistem antrean. Ukuran keefektifan pada 

Pukul 06.00-08.00 dihitung dengan simulasi Monte Carlo karena tidak dalam keadaan 

steady state. Sedangkan ukuran keefektifan antrean pada Pukul 13.00-15.00 dihitung 

menggunakan model antrean yang diperoleh. 

Model antrean pada Pukul 06.00-08.00  maupun pada Pukul 13.00-15.00 adalah 

(M/M/7:FCFS/    ). Berdasarkan hasil perhitungan pada Pukul 06.00-08.00 

diperoleh rata-rata waktu menunggu yaitu 24 menit 21 detik dan panjang antrean 6 

mobil. Pada Pukul 13.00-15.00 diperoleh rata-rata waktu menunggu yaitu 3 menit 37 

detik dan panjang antrean dalam sistem 1 mobil. Berdasarkan hasil perhitungan 

menunjukkan antrean belum optimal. Optimasi sistem antrean dilakukan dengan cara 

mengubah waktu pelayanan dengan memberikan batas waktu maksimal parkir 3 

menit. Namun apabila tidak dilakukan optimasi maka ruang parkir yang dibutuhkan  

SD Muhammadiyah Sokonandi seluas 80,5 m2. 

 

Kata kunci: Model (M/M/7:FCFS/   ),  Steady State, Simulasi Monte Carlo 

 

I. PENDAHULUAN 

Permasalahan minimnya ruang parkir masih banyak ditemukan di kota-kota besar, seperti halnya di 

Kota Yogyakarta. Tingginya aktivitas kendaraan di Kota Yogyakarta menyebabkan kompleksitas 

pergerakan lalu lintas, dengan demikian pengoptimalan ruang parkir menjadi hal yang harus diperhatikan. 

Berdasarkan hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta salah satu tempat yang menjadi perhatian 

adalah SD Muhammadiyah Sokonandi.  

Sistem antrean terjadi di SD Muhammadiyah Sokonandi karena kendaraan penjemput maupun 

pengantar memarkir kendaraannya di ruas jalan sekitar sekolah. Berikut gambaran sistem antrean SD 

Muhammadiyah Sokonandi.  

 
Gambar 1. Kondisi Parkir Kendaraan di ruas jalan sekitar SD Muhammadiyah Sokonandi 
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Menurut Sinangga[1], Adanya antrean disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan 

(kapasitas) pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang datang tidak bisa segera 

mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Begitu juga yang terjadi pada sistem parkir, apabila 

kendaraan yang datang tidak mendapat ruang untuk menempatkan kendaraan dikarenakan ruang parkir 

yang tidak memadai akan menimbulkan suatu sistem antrean yang tidak efektif. Berkaitan dengan 

permasalahan mengenai sistem parkir yang ada di sekolah tersebut perlu adanya alternatif pengoptimalan 

ruang parkir yang tersedia. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis sistem antrean kendaraan yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Aminah[2]. Penelitian tersebut menganalisis mengenai keefektifan  sistem antrean 

dan  model antrean untuk pesawat terbang yang tinggal landas yaitu (M/G/1):(GD/   ). Berdasarkan 

analisis model antrean untuk pesawat terbang menunjukkan bahwa sistem antrean di Bandara 

Internasional Hasanuddin Makassar sudah cukup baik. Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Alfi dan Agus Sumarsono[3]. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah perlu 

penambahan satu pintu keluar kendaraan untuk meminimalisir antrean khususnya pada hari sabtu dan 

minggu. 

Untuk mengetahui sistem antrean beserta optimasi yang tepat di SD Muhammadiyah Sokonandi maka 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan cara menganalisa karakter  antrean, model antrean dan ukuran 

keefektifan sistem antrean. Tujuan dari penelitian ini menganalisis model dari sistem antrean kendaraan 

di SD Muhammadiyah Sokonandi, mendeskripsikan hasil dari  analisis  yang berupa ukuran-ukuran 

keefektifan dan solusi optimal sistem antrean, memberikan gambaran kebutuhan ruang parkir di SD 

Muhammadiyah Sokonandi.  

Dari ilustrasi sistem antrean kendaraan dan tujuan penelitian dilakukan rancangan analisis data antrean 

tersebut  disajikan dalam bentuk diagram alur analisis data sebagai berikut : 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian Sistem Antrean 
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II. KAJIAN PUSTAKA  

Teori Antrean  

Proses antrean adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada 

suatu fasilitas pelayanan kemudian menunggu dalam suatu baris atau antrean karena pelayannya sedang 

sibuk dan akhirnya meninggalkan sistem setelah selesai dilayani. Ada tiga komponen dalam sistem 

antrean yaitu tingkat kedatangan populasi yang akan dilayani, antrean dan tingkat pelayanan. Tingkat 

pelayanan sendiri dibedakan menjadi FCFS (First Come Fisrt Served), LCFS (Last Come First Served), 

SIRO (Service In Random Order) dan SR (Priority service) [4]. 

 

Notasi Kendall-Lee 

Notasi baku untuk memodelkan suatu sistem antrean pertama kali dikemukakan oleh D.G.Kendall 

dalam bentuk  / / , dan dikenal sebagai notasi kendall. Namun, A.M. Lee menambahkan simbol    dan 

  sehingga menjadi   / /   ( / /  . yang disebut notasi kendall-Lee[5].  

 

Ukuran Steady State Kinerja Antrean 

 Jika   menyatakan rata-rata laju kedatangan kendaraan dan   menyatakan rata-rata laju pelayanan, 

maka     berarti laju kedatangan lebih besar dari laju pelayanan, dengan demikian akan muncul suatu 

antrean pelayanan. Kondisi  steady-state  dapat terpenuhi jika   
 

 
  . Sedangkan jika     maka 

kedatangan dengan  terjadi dengan  kelajuan yang lebih cepat daripada yang ditampung oleh  server, 

keadaan setimbang apabila    . Ukuran – ukuran steady state kinerja antrean yang terpenting dalam 

suatu sistem antrean  adalah[6]:  

   :  jumlah costumer yang diperkirakan dalam sistem atau rata-rata jumlah costumer  yang   berada 

dalam sistem. 

   :  jumlah costumer yang diperkirakan dalam antrean atau rata-rata jumlah costumer  yang berada 

pada antrean. 

   :  waktu menunggu yang diperkirakan dalam sistem atau rata-rata waktu menunggu dalam sistem. 

   :  waktu menunggu yang diperkirakan dalam antrean atau rata-rata waktu menunggu dalam 

antrean. 

Situasi antrean ini dalam hal kapasitas, sistem yang dibatasi oleh  (ukuran antrean maksimum). Pada hal 

umum dengan    (Peluang kendaraan mendapat pelayanan),   adalah banyaknya server  dan mencatat 

bahwa   
 

 
   diperoleh[6] : 

   
  

      
           

1) Peluang kendaraan tidak mendapat pelayanan  

   

     

  
  

  

   

   

 
       

 
 
       

     
 
 
 

 

  

  

2) Rata-rata banyaknya kendaraan dalam antrean 

      

    

            
    

 

 
 
   

       
 

 
 
   

    
 

 
     

3) Rata-rata banyaknya kendaraan dalam sistem antrean 

       
     

 
        dimana                 

4) Rata-rata waktu yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem antrean 

   
  

    

             

5) Rata-rata waktu yang dibutuhkan kendaraan dalam antrean 

   
  

    

       

Simulasi Monte Carlo  

Teknik simulasi Monte Carlo merupakan suatu teknik untuk memilih angka-angka secara acak dari 

distribusi probabilitas yang digunakan dalam suatu  percobaan (komputer).  

Langkah Simulasi Monte Carlo sebagai berikut[7] : 

a. Simulasi Monte Carlo dimulai dari tahap pendekatan numerik untuk menemukan solusi suatu 

persamaan dengan menghitung suatu nilai yang diharapkan atau diperkiraan . Dalam kasus ini nilai 
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yang diperkirakan merupakan nilai kedatangan kendaraan dengan variabel acak yang seragam yang 

didefinisikan berada pada rentang       .  
b. Distribusi kemungkinan biasa tersebut dikonveriskan ke dalam distribusi kumutatif dengan 

menjumlahkan tiap angka kemungkinan dengan jumlah sebelumnya. 

Setelah ditentukan probabilitaskumulatif untuk tiap  variabel  yang termasuk  dalam            simulasi. 

c. Menentukanbatas  angka  yang  mewakili  tiap  kemungkinan  hasil.  Hal  tersebut  ditujukan  pada  i

nterval angka  random. Penentuan interval   didasari oleh kemungkinan kumutatif  

d. Dilakukan random pada peluang distribusi untuk mensimulasikan kedatangan kendaraan yang 

kemudian disesuaikan dengan interval yang telah dibuat.  

e. Menghitung rata-rata dari waktu menunggu dan rata-rata panjang antrean. Rata-rata menunggu 

antrean dan panjang antrean dilakukan dengan beberapa kali pengulangan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan  hasil penelitian  dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan pada perumusan 

masalah. Hal-hal yang dijelaskan dalam bab ini mencakup  pemeriksaan  steady state, uji distribusi, 

menentukan model antrean, perhitungan ukuran keefektifan dan optimasi sistem antrean. 

Hasil penelitian berupa jumlah kendaraan masuk dan keluar yang telah dikelompokkan dalam interval 

10 menit sebagai berikut : 
Tabel 1. Data Jumlah Kendaraan 

No Waktu  Masuk Keluar 
No Waktu  Masuk  Keluar  

1 
06.00-06.10 1 0 

10 
07.50-08.00 1 0 

2 
06.10-06.20 3 2 

11 
13.00-13.10 2 0 

3 
06.20-06.30 15 8 

12 13.20-13.30 1 0 

4 
06.30-06.40 32 21 

13 14.00-14.10 4 12 

5 
06.40-06.50 9 28 

14 14.20-14.30 2 15 

6 
06.50-07.00 5 6 

15 14.30-14.40 1 0 

7 
07.10-07.20 1 1 

16 14.40-14.50 0 1 

8 
07.20-07.30 2 3 

17 14.50-15.00 1 0 

9 
07.40-07.50 0 1 

18 JUMLAH 32 33 

 
 Selanjutnya  dilakukan uji disribusi dengan Kolmogorof smirnov  dengan tingkat signifikansi: alpha 

0,05 (       , daerah penolakan: H0 ditolak jika   ≤ 0,05 atau                . Dalam uji distribusi 

tersebut digunakan Software SPSS sehingga diperoleh output sebagai berikut : 

 
Tabel 2  Hasil Output SPSS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2 

  VAR0

0001 

N 12 

Poisson 

parameter.
a
 

Mean 
5,9167 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .174 

Positive .108 

Negative -.174 

Kolmogorov-Smirnov Z .604 

Asymp. Sig. (2-tailed) .859 

a. Test Distribution is Poisson  

 
Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian kedatangan pelanggan diperoleh angka  signifikan lebih 

besar dari    yaitu 0,859 > 0,05. Jadi H0 diterima. Kesimpulan dari pengujian diatas didapat bahwa 
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kedatangan kendaraan berdistribusi Poisson, dengan rata-rata 5,9167. Dari uji distribusi dengan uji 

Kolmogrof-Sminov menggunakan program SPSS tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 3 Distribusi kedatangan dan pelayanan kendaraan. 

Waktu Jenis   Hasil Pengujian 

06.00–
08.00 

Kedatangan 0,859 H0 diterima 

Pelayanan 0,400 H0 diterima 

13.00-15.00 Kedatangan 0,900 H0 diterima 

Pelayanan 0,300 H0 diterima 

 
Pemeriksaan Steady State 

Jika   menyatakan rata- rata laju kedatangan kendaraan dan   menyatakan rata-rata laju pelayanan, 

maka     berarti laju kedatangan lebih besar dari laju pelayanan , dengan demikian akan muncul suatu 

antrean pelayanan. Dari perhitungan diperoleh pada Pukul 06.00-08.00 nilai             
         sedangkan pada Pukul 13.00-15.00 diperoleh           dan          .  

Dengan diperolehnya laju kedatangan dan pelayanan maka dapat diketahui kondisi kestabilan sistem 

dengan menghitung nilai   dimana   
 

 
  yang disajikan dalam tabel berikut: 

 
Tabel  4 Tingkat kegunaan dan kondisi steady state. 

Waktu       
 

 
 Steady state 

06.00-08.00              1,014 Belum 

13.00-15.00              0,309 Ya 

 
Dari tabel 4 menunjukkan bahwa sistem antrean pada saat jam pengantaran siswa dalam kondisi belum 

stabil atau belum steady state sehingga dilakukan simulasi monte carlo untuk mengetahui rata-rata lama 

mengantre dan rata-rata panjang antrean dalam sistem antrean tersebu. Sedangkan pada saat penjemputan 

siswa sistem antrean dalam keadaan steady state sehingga ukuran keefektifan dapat diperoleh 

menggunakan rumus dari model antrean tersebut.  

Berdasarkan analisis sistem antrean yang telah dilakukan, kedua waktu tersebut mempunyai model 

yang sama. Model antrean kendaraan dapat dinotasikan dalam bentuk (M/M/7: FCFS/   ). Model 

antrean tersebut adalah model antrean dengan distribusi antar kedatangan terdistribusi Poisson, waktu 

pelayanan terdistribusi eksponensial,  jumlah server 7 yaitu berupa banyaknya ruas jalan yang tersedia 

untuk parkir kendaraan pengantar maupun penjemput, disiplin sistem antreannya adalah kendaraan yang 

lebih dahulu masuk adalah kendaraan yang lebih dahulu mendapat pelayanan, kapasitas sistem antrean 

adalah 7 kendaraan dan sumber pemanggilan tak terbatas. 

 

Ukuran keefektifan pada Pukul 06.00-08.00 

Oleh karena pada Pukul 06.00.08.00 tidak diperoleh kondisi steady state, maka perhitungan ukuran 

keefektifan dilakukan dengan simulasi Monte Carlo. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa rata-

rata waktu menunggu dalam antrean      dan panjang antrean      selalu berubah-ubah. Perubahan yang 

terus menerus ini disebabkan karena simulasi Monte Carlo menggunakan bilangan acak. Oleh karena itu,  

penulis melakukan 20 kali ulangan secara berurutan pada kedua ukuran keefektifan tersebut. Berikut  

merupakan  hasil ulangan    dan    : 

   
           

 
                          

   
        

 
                   

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa rata-rata waktu yang kendaraan mengantre adalah 24 

menit 21 detik dan rata-rata panjang antrean kendaraan adalah 6 kendaraan.  

 

Ukuran keefektifan pada Pukul 13.00-15.00. 

Pada jam penjemputan yaitu Pukul 13.00-15.00 kondisi laju kendaraan dalam keadaan stabil atau 

steady state, sehingga dalam menghitung ukuran keefektifan dapat diperoleh menggunakan rumus model 
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antrean (M/M/7:FCFS/7/   diperoleh bahwa  rata-rata kendaraan tidak mengantre (   0 detik), rata-

rata waktu yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem antrean adalah 3 menit 37 detik (    3 menit 37 

detik), rata-rata panjang antrean adalah 0 kendaraan (    0 kendaraan) dan rata-rata kendaraan dalam 

sistem antrean adalah 1 kendaraan (    1 kendaraan). 

 

 Optimasi Sistem Antrean 

Perhitungan ukuran keefektifan sistem antrean yang diperoleh menjadi pertimbangan untuk perubahan 

sistem antrean tersebut. Baik pada perubahan jumlah pelayanan maupun perubahan kecepatan pelayanan. 

Sistem antrean pada Pukul 06.00-08.00 belum dalam stabil karena belum dalam keadaan steady state. 

Sedangkan sistem antrean pada Pukul 13.00-15.00 sudah dalam keadaan stabil atau optimal selain karena 

sistem tersebut sudah dalam keadaan steady state. Dengan demikian tetap dilakukan optimasi sistem 

antrean untuk mengurangi kemacetan terutama pada jam pengantaran siswa.  

Alternatif yang peneliti lakukan adalah memberikan batas maksimal waktu parkir pada setiap mobil. 

Peneliti menganalisis dengan berbagai kemungkinan batas waktu antrean yaitu 4,5 dan 6 menit, namun 

sistem antrean belum dalam keadaan steady state, sehingga  diperoleh batas maksimal 3 menit untuk 

dapat mencapai kondisi steady state. Kemudian dilakukan perhitungan ulang dengan model antrean yang 

sama, maka diperoleh     4 detik,     1 menit 40 detik,     0 kendaraan dan     1 kendaraan.  

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh bahwa dengan memberikan batas waktu parkir untuk setiap 

mobil pengantar maksimal 3 menit diperoleh bahwa sistem antrean dalam keadaan steady state dengan 

kondisi antrean kendaraan stabil. 

 

Analisis Kebutuhan Parkir 

Kebutuhan parkir lebih mudah dikaji secara kuantitatif karena lebih terkait dengan dimensi fisik 

kendaraan di kawasan studi. Untuk menghitung kendaraan yang dapat parkir selama beberapa periode 

waktu tertentu di suatu kawasan, baik parkir diluar jalan maupun di tepi jalan. Pada setiap jenis kendaraan 

mempunyai nilai standar dalam Satuan Ruang Parkir (SRP). Satuan Ruang Parkir (SRP) digunakan untuk 

mengukur kebutuhan ruang parkir mobil dengan penumpang golongan I adalah 2,3m x 5m. Berdasarkan 

hal tersebut disesuaikan dengan panjang antrean kendaraan yang terjadi di SD Muhammadiyah 

Sokonandi yaitu 6 dengan ditambah 1 kendaraan sebagai kendaraan yang sedang dilayani sehingga 

kebutuhan parkir dapat dinyatakan dengan         = 80,5 m
2
. Dengan demikian diperoleh luas parkir 

yang dibutuhkan untuk mencapai kestabilan sistem antrean adalah 80,5 m
2
.
.
 

Berdasarkan uraian terdapat beberapa solusi optimasi dari sistem antrean di SD Muhammadiyah 

Sokonandi sebagai berikut Optimasi sistem antrean dilakukan dengan cara mengubah waktu pelayanan 

dengan memberikan batas waktu maksimal parkir 3 menit. Namun apabila tidak dilakukan optimasi maka 

ruang parkir yang dibutuhkan  SD Muhammadiyah Sokonandi seluas 80,5 m
2
. 
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