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OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN UNTUK MENGURANGI ANTRIAN
DENGAN PENDEKATAN SIMULASI MENGGUNAKAN SOFTWARE PRO

MODEL (STUDI KASUS PADA SPBU KADIPATEN, MAJALENGKA)

Evan Jaelani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model dari sistem pelayanan SPBU
Kadipaten, Majalengka supaya lebih optimal dalam memberikan pelayanannya terutama
mengatasi masalah antrian dalam proses pelayanannya. Peneltian sistem pelayanan
dilakukan dengan pendekatan simulasi menggunakan Software Promodel. Dari hasil
penelitian didapat bahwa masih terdapat location yang antriannya masih sangat tinggi
sehingga waktu tunggu entitas untuk dilayani pada location tersebut tinggi, yaitu pada
POM untuk motor bensin dan POM untuk mobil pertamax. Sehingga perbaikan sistem
pelayanan bisa dilakukan pada dua location tersebut agar bisa meningkatkan sistem
pelayanan secara keseluruhan.

Kata Kunci : Pelayanan, Sistem Pelayanan, Antrian, Teori Antrian, Pro Model

1. PENDAHULUAN

Dunia usaha pada saat ini dihadapkan pada persaingan yang semakin terbuka dan

semakin ketat diberbagai bidang. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut yang awalnya

menjadi pemain satu-satunya di suatu bidang atau produk kemudian mulai bermunculan

para pesaing dengan inovasi-inovasi produk dan pelayanannya maka akan mengalami

kesulitan dalam bersaing, belum lagi mereka harus bersaing juga dengan yang sejenis,

serta belum terbiasanya dengan atmosfer persaingan yang ketat maka hal ini akan

menambah sulit bagi mereka untuk bertahan apalagi tumbuh dan berkembang.

Bahan bakar minyak di Indonesia regulasinya diatur ketat oleh Pemerintah serta

Pertamina melakukan monopoli pasar dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya

beberapa tahun belakangan masuk produk bahan bakar minyak selain dari produknya

Pertamina seperti Shell, Total, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Pertamina harus lebih

siap dalam persaingan yang sudah mulai terbuka seperti itu. Ujung tombak Pertamina

dalam menjual produk bahan bakar minyak adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum), sehingga peningkatan kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat

penting diterapkan oleh setiap SPBU Pertamina karena saat ini mereka harus bersaing

dengan SPBU dari produk lainnya serta bersaing juga dengan SPBU Pertamina milik

pihak lain.
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Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada setiap SPBU adalah sistem

pelayanan yang menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang, sehingga

penyelasaian yang bisa dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem

dalam hal ini didefinisikan sebagai suatu kumpulan entitas yang berperan dan

berinteraksi dalam mencapai tujuan tertentu (Schmidt & Taylor, 1970). Namun dalam

prakteknya, pendefinisian sistem akan bersifat subjektif, seperti sistem yang diamati

seseorang dapat jadi merupakan subsistem dalam pengamatan orang lain. Sehingga

ketika kita sedang melakukan penelitian terhadap suatu sistem, maka harus dibuat atau

digambarkan model dari sistem yang sedang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan

persepsi atau sudut pandang dalam meneliti suatu sistem.

Sistem pelayanan dalam SPBU dimulai sejak kendaraan datang, kemudian

dilayani sampai keluar dari SPBU, sehingga dalam pembuatan modelnya dapat dibuat

secara sederhana dan juga dapat dilakukan simulasinya dengan menggunakan Software

Pro Model. Hal tersebut dilakukan agar perbaikan atau optimalisasi sistem pelayanan di

SPBU Kadipaten, Kabupaten Majalengka dapat dilakukan dengan pendekatan simulasi

agar dapat terlihat dengan jelas perbaikan sistemnya. Selain itu juga, alasan penggunaan

Software Pro Model dikarenakan kesederhanaan dalam penyelesaian masalahnya, sebab

semakin besar skala sistem yang diteliti maka model yang dibuat menjadi semakin

kompleks serta penyelesaian dengan Software komputer lainnya membutuhkan

penulisan program yang rumit. Permasalahan lainnya adalah lamanya waktu

perhitungan yang dibutuhkan, terutama untuk model yang kompleks. Hal-hal tersebut

menjadi lebih sederhana ketika menggunakan Software Pro Model ini. Oleh sebab itu,

maka penelitian ini menggunakan Software Pro Model untuk optimalisasi sistem

pelayanan dalam mengurangi antrian di SPBU Kadipaten, Majalengka.

2. REVIEW LITERATUR

2.1. Sistem

Sifat ilmu sistem adalah (1) memperkenalkan konsep sistem untuk membentuk

komponen-komponen struktural yang berupa kerangka sistem sebagai hasil dari

pemikiran tertentu, dan juga (2) wawasan yang memadai untuk penerapan kerangka

sistem tadi (Schmidt & Taylor, 1970). Ilmu sistem berkaitan dengan kompleksitas



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume VII No. 1 / Februari / 2015

103

(kerumitan) dari suatu dunia nyata. Kompleksitas dapat dipandang dari dua aspek, yaitu

aspek sistem itu sendiri dan aspek manusia.

Ringkasnya dalam ilmu sistem, berpikir yang mengarah kepada aplikasi akan

memberikan umpan balik untuk kembali berpikir. Selain itu juga akan dapat

mendefinisikan proses berpikir sistem, teori yang telah dikembangkan dan juga

memperkenalkan peranan aplikasi, tidak hanya untuk kegunaan dunia nyata saja, tetapi

juga untuk pengembangan lanjutan dari ilmu sistem itu sendiri.

Sistem didefinisikan sebagai kumpulan entitas yang berperan dan berinteraksi

dalam mencapai tujuan tertentu (Schmidt & Taylor, 1970). Dalam praktiknya,

pendefinisian sistem akan bersifat subjektif, tergantung pada orang yang mempelajari

sistem tersebut dan tujuannya. Sistem yang diamati seseorang dapat jadi merupakan

subsistem dalam pengamatan orang lain. Misalnya, jika kita ingin mengetahui jumlah

teller yang diperlukan pada sebuah bank untuk menjamin pelayanan yang memuaskan,

maka sistem cukup didefinisikan sebagai bagian dari sistem bank yang berisi teller dan

nasabah yang berdiri dalam antrian. Jika misalnya customer service akan ikut

diperhitungkan, maka sistem harus dikembangkan.

Karakteristik sistem ini membahas tentang ciri-ciri dasar yang menunjukkan sifat

dari suatu sistem. Ciri-ciri tersebut berlaku untuk semua sistem dan penting untuk

diketahui sebagai dasar untuk memahami bagaimana kehadiran bidang teori sistem

mampu diterapkan pada organisasi dan manajemen.

Beberapa karakteristik sistem antara lain (Schmidt & Taylor, 1970) :

1. Perilaku Sasaran (Purposive Behavior)

Setiap sistem berusaha mencapai suatu sasaran (purposive) atau lebih sehingga

tujuan mencapai pendorong (motivasi) dari sistem untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara umum, pamrih suatu sistem adalah menciptakan nilai (value) dengan

menggabungkan dan menggunakan sumber-sumber melalui cara tertentu.

2. Keseluruhan (wholism)

Konsep keseluruhan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor

penentu merupakan kesatuan yang tidak dapat di reduksi lagi. Ini adalah ide bahwa

suatu keseluruhan melebihi jumlah dari bagian-bagiannya dan sekaligus juga

merupakan ide sinergi atau efek kombinasi.
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3. Keterbukaan (Opennes)

Sistem mempunyai sifat terbuka terhadap pengaruh lingkungan dimana sumber dan

pemakai nilai-nilai yang dihasilkan sistem tersebut berada. Setiap sistem

mempunyai batasan. Segala hal yang berada di sekitar sistem merupakan

lingkungannya. Pembatas merupakan garis pemisah antara sistem dengan

lingkungannya dan setiap sistem mempunyai mempunyai batasan, meskipun tidak

secara fisik.

4. Transformasi (Transformation)

Transformasi berkaitan erat dengan siklus input-proses-output. Pengertian ini

menunjukkan bahwa suatu sistem mempunyai kemampuan untuk mengubah nilai

status sumber daya masukan (input) menjadi keluaran (output) melalui suatu proses

transformasi untuk mencapai sasarannya.

5. Keterhubungan (Interrelatedness)

Keterhubungan mencakup interaksi internal dan ketergantungan antar bagian-bagian

atau elemen-elemen pembentuk sistem dan interaksi sistem dengan lingkungannya.

Setiap sistem yang kecil sekalipun mempunyai elemen-elemen yang terdiri dari

subsistem. Subsistem ini mempunyai peranan yang lebih khusus dan terperinci jika

dibandingkan dengan sistemnya.

6. Mekanisme Kontrol (Control Mechanism)

Sistem harus mampu mengarahkan subsistemnya agar mencapai tujuan yang

diharapkan. Pengendalian atau mekanisme kontrol merupakan proses pengaturan

yang digunakan sistem untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi, baik

akibat interaksi internal maupun pengaruh lingkungannya. Untuk menjaga

keseimbangannya, sistem memerlukan evaluasi terhadap perubahan dan

mencocokkannya kembali melalui proses umpan-balik dan adaptasi dengan

mempergunakan beberapa tipe mekanisme kontrol.

2.2. Model

Untuk keperluan analisis, biasanya sistem digambarkan ke dalam suatu model.

Istilah model diartikan sebagai tiruan dari kondisi yang sebenarnya, atau dengan kata

lain, model didefinisikan sebagai representatif atau formalisasi dalam bahasa tertentu

(yang disepakati berdasarkan sudut pandang tertentu) dari suatu sistem nyata, atau
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penyederhanaan dari gambaran sistem nyata atau dengan kata lain adalah abstraksi

sintetik suatu realita (Siswanto, 2007). Adapun sistem nyata merupakan sistem yang

sedang berlangsung dalam kehidupan, sistem yang dijadikan titik perhatian dan

permasalahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemodelan adalah proses membangun

atau membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu.

Berikut pengertian model menurut beberapa ahli :

• Ackoff, Gupta, dan Minas (1962), mencatat bahwa pengertian model dapat

dipandang dari tiga jenis kata. Sebagai kata benda, model berarti representasi

(gambaran, perwakilan, atau perlambang). Model sebagai kata sifat berarti ideal

(idaman, teladan, contoh atau cita-cita). Sebagai kata kerja berarti memperagakan,

mempertunjukkan (demostrasi), atau memamerkan. Ketiga arti model ini dipakai

dalam proses pemodelan. Dalam pemodelan, model dirancang sebagai

penggambaran operasi dari suatu sistem nyata secara ideal guna menjelaskan atau

menunjukkan hubungan-hubungan penting yang terlibat.

• Cakravastia, Isa S Toha, dan Nakamura (2000), mengemukakan bahwa model

adalah penampilan elemen-elemen terpenting dari persoalan sistem nyata. Kata-kata

kunci pengertian ini adalah : sistem yaitu terdiri dari semua elemen permasalahan

yang dipelajari; elemen-elemen yang terpenting yaitu adanya proses

penyederhanaan, karena jika model terlalu komplek tidak memungkinkan

memberikan pengertian, padahal kegunaan model adalah untuk memahami

permasalahan; penampilan yaitu dapat ditampilkan dengan berbagai cara; dan

persoalan yaitu ruang lingkup masalah yang dimaksud yang tergantung pada sudut

pandang tertentu.

• Murdick, Ross, dan Clagget (1991), menyatakan bahwa model adalah aprosimasi

atau penyimpulan (abstraction) dari sistem nyata yang dapat disusun dalam

berbagai bantuk.

Pengembangan model adalah usaha untuk memperoleh model baru yang memiliki

kemampuan lebih di dalam beberapa aspek. Pengembangan model biasanya

menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut (W.J. Gordon, 1961) :

1. Elaborasi

Pengembangan model dimulai dengan yang sederhana dan secara bertahap di

elaborasi hingga diperoleh model yang lebih representatif.
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2. Sinektik

Sinektik adalah metode yang dibuat untuk mengembangkan pengenalan masalah-

masalah secara analogis (W.J. Gordon, 1961). Sinektik yang mengacu pada

penemuan kesamaan-kesamaan akan membantu dalam analisis membuat

penggunaan suatu analogi yang kreatif dalam pengembangan suatu model. Dalam

mengembangkan model dengan sinektik ini dapat menghasilkan empat tipe analogi:

a. Analogi Personifikasi. Dalam menyusun analogi personifikasi, analisis berusaha

membayangkan dirinya mengalami masalah sistem nyata seperti yang dihadapi

oleh pengambil keputusan dalam perusahaan atau bagian perusahaan. Analogi

personifikasi terutama penting dalam membuka opini dan preferensi dari situasi

problematis yang tidak tersusun dengan baik.

b. Analogi Langsung. Dalam membuat analogi langsung, analisis mencari

hubungan yang serupa diantara dua atau lebih situasi problematis.

c. Analogi Simbolik. Dalam membuat analogi simbolik, analisis berusaha

menemukan hubungan yang serupa antara situasi problematis sistem nyata

dengan proses simbolik.

d. Analogi Fantasi. Dalam membuat analogi fantasi, analisis sama sekali bebas

mencari kesamaan antara situasi problematis yang dihadapi dan beberapa

masalah perusahaan lain yang bersifat khayal.

3. Iteratif

Pengembangan model bukanlah proses yang bersifat mekanistik dan linier. Oleh

karena itu dalam tahap pengembangannya mungkin saja dilakukan pengulangan

atau peninjauan-peninjauan kembali (iteratif).

Penggunaan prinsip-prinsip dasar di atas dalam membuat suatu model perlu

dilengkapi dengan pemilihan salah satu dari pada metodologi yang telah diciptakan oleh

para pakar. Metodologi itu sendiri adalah suatu urutan proses dan prosedur yang disusun

secara sistematik dan sebagai satu kesatuan yang akan menghasilkan sesuatu (solusi,

keputusan, model, dan sebagainya) yang telah direncanakan untuk diperoleh.

3. PEMBAHASAN

Sistem pelayanan SPBU Kadipaten, Majalengka beroperasi selama 15 jam

perhari, dimana sistemnya terdiri dari :
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1. Pintu masuk yang berkapasitas 5 unit kendaraan.

2. 2 unit pompa bensin premium masing-masing berkapasitas 2 kendaraan.

3. 1 unit pompa solar, berkapasitas 2 kendaraan.

4. 1 unit pompa bensin pertamax, berkapasitas 2 kendaraan.

Pompa bensin Solar satu jalur dengan salah satu pompa bensin Premium,

sedangkan pompa bensin Pertamax satu jalur dengan pompa bensin Premium yang

lainnya.

1. 2 jalur antrian untuk kendaraan pompa bensin Premium dan Solar, masing-masing

berkapasitas 5 kendaraan

2. 2 jalur antrian untuk kendaraan pompa bensin Premium dan Pertamax, masing-

masing berkapasitas 5 kendaraan

3. Pintu keluar yang berkapasitas 5 kendaraan

Pintu masuk merupakan titik awal kedatangan kendaraan memasuki sistem,

sedangkan pintu keluar merupakan titik akhir kepergian kendaraan meninggalkan

sistem. Kendaraan yang memasuki sistem terdiri dari 4 macam kendaraan, yaitu mobil

Premium, motor Premium, mobil Solar dan mobil Pertamax. Kedatangan mobil

Premium lebih banyak dibandingkan mobil Solar dan mobil Pertamax dan kedatangan

motor Premium lebih banyak dibandingkan kendaraan lain. Proses yang pertama kali

dilakukan adalah mobil memasuki pompa bensin, lalu langsung memilih jalur antrian.

Mobil Premium dapat memilih 4 jalur antrian yang diinginkan (acak). Mobil Solar dapat

memilih 2 jalur antrian yang diinginkan (acak). Mobil Pertamax dapat memilih 2 jalur

antrian yang diinginkan (acak). Motor Premium dapat memilih 4 jalur antrian yang

diinginkan (acak). Setelah masing-masing kendaraan dilayani, kendaraan dapat

meninggalkan pompa bensin melalui pintu keluar. Sehingga ketika digambarkan secara

sederhana, maka modelnya adalah sebagai berikut:
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PINTU MASUK PINTU KELUAR

JALUR ANTRIAN 1

JALUR ANTRIAN 2

JALUR ANTRIAN 3

JALUR ANTRIAN 4

POMPA 1

POMPA 2

POMPA 3

POMPA 4

Gambar 1. Model Sistem Antrian SPBU Kadipaten, Majalengka

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SPBU Kadipaten Kabupaten

Majalengka, didapat data-data sebagai berikut:

Tabel 1 Data Lokasi
Nama Lokasi Kapasitas Units Downtimes Stats Rules

Pintu Mssuk 5 1 None Time Series Oldest

Jalur1 5 1 None Time Series Oldest,Fifo

Jalur2 5 1 None Time Series Oldest,Fifo

Jalur3 5 1 None Time Series Oldest,Fifo

Jalur4 5 1 None Time Series Oldest,Fifo

Pompa Bensin Premium 1 2 1 None Time Series Oldest

Pompa Bensin Premium 2 2 1 None Time Series Oldest

Pompa Bensin Solar 2 1 None Time Series Oldest

Pompa Bensin Pertamax 2 1 None Time Series Oldest

Pintu Keluar 5 1 None Time Series Oldest
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Kemudian selain data lokasi, didapat juga data-data lain seperti data jalur antrian,

data entitas, data processing, data kedatangan, data waktu kedatangan tiap kendaraan,

data waktu pelayanan di setiap pompa baik bensin premium mobil dan motor, pertamax

dan juga solar. Kemudian data-data tersebut dilakukan pengujian distribusi untuk

mendapatkan distribusi data dari semua data yang didapat, rekapitulasinya adalah

sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Uji Distribusi
LOKASI DISTRIBUSI

Pintu Masuk (kedatangan motor Premium) Weilbull (1.06, 1.98, 0.105)

Pintu Masuk (kedatangan mobil Premium) Weilbull (0.257, 244.4, 0.961)

Pintu Masuk (kedatangan Mobil solar) Weilbull (1.06, 1.92, 0.256)

Pintu Masuk (kedatangan mobil pertamax) Weilbull (1.09, 1.93, 0.241)

Pelayanan motor premium1 Weilbull (1.08, 2.29, 0.118)

Pelayanan motor premium2 Weilbull (1.04, 3.86, 0.141)

Pelayanan mobil premium1 Weillbull (1.01, 4.39, 0.236)

Pelayanan mobil premium2 Weillbull (1.09, 2.51, 0.166)

Pelayanan mobil solar Weilbull (1.12, 1.89, 0.247)

Pelayanan mobil pertamax Weilbull (1.11, 2.22, 0.273)

Setelah model serta data-data dari setiap entitas dan lokasi didapatkan, maka

langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan

Software Pro Model, didapat hasil sebagai berikut:
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Dalam ProModel, location diartikan suatu tempat dalam sistem yang tidak

bergerak di mana entity akan menjalani proses, sebagai tempat penyimpanan atau

tempat untuk aktivitas-aktivitas. Dari tabel output location yang terdapat pada hasil

pengolahan data dapat kita ketahui bahwa location yang terbentuk dari objek penelitian

adalah 10 location yaitu location pintu masuk dengan kapasitas sebesar 5 kendaraan,
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location jalur antrian 1, dengan kapasitas sebesar 5 kendaraan, location jalur antrian 2

dengan kapasitas kendaraan 5 buah, location jalur antrian 3 dengan kapasitas 5

kendaraan, location jalur 4 dengan kapasitas 5 kendaraan, location POM premium 1,

location POM premium 2, location POM solar dan location POM pertamax dengan

kapasitas kendaraan masing-masing 2 buah kendaraan dan terakhir location pintu

keluar. Lamanya waktu yang dijadwalkan untuk setiap location diatas yang terdapat

dalam sistem tersebut yaitu sebesar 15 jam untuk setiap harinya. Dalam setiap location

yang ada dalam sistem, dapat diketahui besarnya kendaraan yang masuk atau datang ke

dalam location yang ada. Banyaknya kendaraan yang masuk ke setiap location yang ada

dalam sistem yaitu sebagai berikut :

 Pintu masuk

Untuk location pintu masuk, banyaknya kendaraan yang datang atau masuk ke

pintu masuk sebanyak 31383 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki untuk pintu masuk

yaitu sebesar 5 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang masuk ke pintu masuk yang

memiliki kapasitas 5 kendaraan yaitu sebesar 3.76295 kendaraan. Besarnya rata-rata

kendaraan yang datang atau masuk ke location pintu masuk yang mendekati kapasitas

yang dimiliki pintu masuk menunjukan bahwa utilitas dari pintu masuk sudah baik

dengan persentase utilitas sebesar 75.26 %. Besarnya persen utilitas dari location pintu

masuk menunjukan bahwa persentase pemakaian location pintu masuk sebesar 75.26 %.

 Jalur Antrian 1

Untuk location jalur antrian 1, banyaknya kendaraan yang datang atau masuk ke

jalur antrian 1 sebanyak 8496 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki untuk jalur antrian 1

yaitu sebesar 5 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang masuk ke jalur antrian 1 yang

memiliki kapasitas 5 kendaraan yaitu sebesar 4.88406 kendaraan. Besarnya rata-rata

kendaraan yang datang atau masuk ke location jalur antrian 1 yang tidak mendekati

kapasitas yang dimiliki jalur antrian 1 menunjukan bahwa utilitas dari jalur antrian 1

baik dengan persentase utilitas sebesar 97.68 %. Besarnya persen utilitas dari location

jalur antrian 1 menunjukan bahwa persentase pemakaian location jalur antrian 1 sebesar

97.68 %.

 Jalur antrian 2

Untuk location jalur antrian 2, banyaknya kendaraan yang datang atau masuk ke

jalur antrian 2 sebanyak 8514 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki untuk jalur antrian 2
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yaitu sebesar 5 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang masuk ke jalur antrian 2 yang

memiliki kapasitas 5 kendaraan yaitu sebesar 4.88931 kendaraan. Besarnya rata-rata

kendaraan yang datang atau masuk ke location jalur antrian 2 yang tidak mendekati

kapasitas yang dimiliki jalur antrian 2 menunjukan bahwa utilitas dari jalur antrian 2

baik dengan persentase utilitas sebesar 97.79 %. Besarnya persen utilitas dari location

jalur antrian 2 menunjukan bahwa persentase pemakaian location jalur antrian 1 sebesar

97.79 %.

 Jalur antrian 3

Untuk location jalur antrian 3, banyaknya kendaraan yang datang atau masuk ke

jalur antrian 3 sebanyak 7209 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki untuk jalur antrian 3

yaitu sebesar 5 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang masuk ke jalur antrian 3 yang

memiliki kapasitas 5 kendaraan yaitu sebesar 4.93901 kendaraan. Besarnya rata-rata

kendaraan yang datang atau masuk ke location jalur antrian 3 yang tidak mendekati

kapasitas yang dimiliki jalur antrian 3 menunjukan bahwa utilitas dari jalur antrian 3

baik dengan persentase utilitas sebesar 98.78 %. Besarnya persen utilitas dari location

jalur antrian 1 menunjukan bahwa persentase pemakaian location jalur antrian 1 sebesar

98.78 %.

 Jalur antrian 4

Untuk location jalur antrian 4, banyaknya kendaraan yang datang atau masuk ke

jalur antrian 4 sebanyak 7161 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki untuk jalur antrian 4

yaitu sebesar 5 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang masuk ke jalur antrian 4 yang

memiliki kapasitas 5 kendaraan yaitu sebesar 4.9414 kendaraan. Besarnya rata-rata

kendaraan yang datang atau masuk ke location jalur antrian 4 yang tidak mendekati

kapasitas yang dimiliki jalur antrian 4 menunjukan bahwa utilitas dari jalur antrian 4

baik dengan persentase utilitas sebesar 98.83 %. Besarnya persen utilitas dari location

jalur antrian 4 menunjukan bahwa persentase pemakaian location jalur antrian 4 sebesar

98.83 %.

 POM Premium 1

Untuk location pompa bensin premium 1, banyaknya kendaraan yang datang atau

masuk pompa bensin premium 1 sebanyak 10785 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki

untuk pompa bensin premium 1 yaitu sebesar 2 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang

masuk ke pompa bensin premium 1 yang memiliki kapasitas 2 kendaraan yaitu sebesar
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1.35578 kendaraan. Besarnya rata-rata kendaraan yang datang atau masuk ke location

pompa bensin premium 1 yang mendekati kapasitas yang dimiliki pompa bensin

premium 1 menunjukan bahwa utilitas dari pompa bensin premium 1 cukup baik

dengan persentase utilitas sebesar 67.79 %. Besarnya persen utilitas dari location pompa

bensin premium 1 menunjukan bahwa persentase pemakaian location pompa bensin

premium 1 sebesar 67.79 %.

 POM Premium 2

Untuk location pompa bensin premium 2, banyaknya kendaraan yang datang atau

masuk pompa bensin premium 2 sebanyak 8074 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki

untuk pompa bensin premium 2 yaitu sebesar 2 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang

masuk ke pompa bensin premium 2 yang memiliki kapasitas 2 kendaraan yaitu sebesar

1.15943 kendaraan. Besarnya rata-rata kendaraan yang datang atau masuk ke location

pompa bensin premium 2 yang tidak mendekati kapasitas yang dimiliki pompa bensin

premium 2 menunjukan bahwa utilitas dari pompa bensin premium 2 kurang baik

dengan persentase utilitas sebesar 57.97%. Besarnya persen utilitas dari location pompa

bensin premium 2 menunjukan bahwa persentase pemakaian location pompa bensin

premium 2 sebesar 57.97 %.

 POM Solar

Untuk location pompa solar, banyaknya kendaraan yang datang atau masuk

pompa solar sebanyak 6215 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki untuk pompa solar

yaitu sebesar 2 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang masuk ke pompa solar yang

memiliki kapasitas 2 kendaraan yaitu sebesar 1.50497 kendaraan. Besarnya rata-rata

kendaraan yang datang atau masuk ke location pompa solar yang mendekati kapasitas

yang dimiliki pompa solar menunjukan bahwa utilitas dari pompa solar cukup baik

dengan persentase utilitas sebesar 75.25 %. Besarnya persen utilitas dari location pompa

solar menunjukan bahwa persentase pemakaian location pompa solar sebesar 75.25 %.

 POM Pertamax

Untuk location pompa bensin pertamax, banyaknya kendaraan yang datang atau

masuk pompa bensin pertamax sebanyak 6286 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki

untuk pompa bensin pertamax yaitu sebesar 2 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang

masuk ke pompa bensin pertamax yang memiliki kapasitas 2 kendaraan yaitu sebesar

1.67549 kendaraan. Besarnya rata-rata kendaraan yang datang atau masuk ke location
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pompa bensin pertamax yang mendekati kapasitas yang dimiliki pompa bensin

pertamax menunjukan bahwa utilitas dari pompa bensin pertamax sudah baik dengan

persentase utilitas sebesar 83.77 %. Besarnya persen utilitas dari location pompa bensin

pertamax menunjukan bahwa persentase pemakaian location pompa bensin pertamax

sebesar 83.77 %.

 Pintu keluar

Untuk location pintu keluar, banyaknya kendaraan yang datang atau masuk ke

pintu keluar sebanyak 31.356 kendaraan. Kapasitas yang dimiliki untuk pintu keluar

yaitu sebesar 5 kendaraan.

Jika dilihat dari banyaknya kendaraan yang masuk ke pintu masuk atau ke dalam

sistem dengan banyaknya kendaraan yang keluar sistem melalui pintu keluar yang tidak

sama besarnya, menunjukan bahwa selama sistem berjalan 15 jam banyaknya kendaraan

yang masuk sebesar 31383 kendaraan dan yang keluar sistem yaitu sebanyak 31356

kendaraan. Tidak samanya besar kendaraan masuk dan keluar, artinya ketika sistem

berjalan selama 15 jam selesai masih terdapat 27 kendaraan yang terdapat dalam sistem

tersebut.

Tabel 3 Rekapitulasi output Pro Model
Location Total Entries Average Content Utilitas (%)

Pintu masuk 31383 3.76295 75.26

Jalur antrian 1 8496 4.88406 97.68

Jalur antrian 2 8514 4.88931 97.79

Jalur antrian 3 7209 4.93901 98.78

Jalur antrian 4 7161 4.9414 98.83

POM Premium1 10785 1.35578 67.79

POM Premium 2 8074 1.15943 57.97

POM Solar 6215 1.50497 72.25

POM Pertamax 6286 1.67549 83.77

Pintu keluar 31356 0 0.00

Arrival menyatakan kedatangan entity dari luar ke dalam sistem. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan, entity yang dimaksud yaitu mobil dengan bahan bakar
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premium, motor dengan bahan bakar premium, mobil dengan bahan bakar solar, dan

mobil dengan bahan bakar pertamax. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan

didapatkan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4 Rekapitulasi Total Kendaraan Yang Gagal Masuk Sistem
Nama Entity Total Kendaraan Yang Gagal

Motor premium 30299

Mobil premium 3445

Mobil solar 13729

Mobil pertamax 14474

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa entity yang paling banyak gagal masuk

sistem yaitu pada motor dengan bahan bakar premium. Hal ini dapat terjadi karena

untuk entity motor dengan bahan bakar premium jumlahnya banyak, sedangkan

kapasitas dari sistem untuk melayani motor dengan bahan bakar premium tidak dapat

mengimbangi banyaknya motor yang ingin masuk kedalam sistem. Selain dari kapasitas

sistem, lamanya waktu pelayanan juga dapat berpengaruh terhadap banyaknya

kendaraan yang masuk ke dalam sistem POM bensin. Sama halnya dengan entity mobil

dengan bahan bakar premium, mobil dengan bahan bakar solar dan mobil dengan bahan

bakar pertamax, besarnya total kendaraan yang tidak masuk dapat di sebabkan oleh

kapasitas dari sistem untuk melayani dan juga lamanya waktu pelayanan dari sistem

pom bensin.

Entity merupakan sesuatu yang menjadi objek dari suatu proses, yaitu Mobil

premium, Motor premium, Mobil solar dan Mobil pertamax. Entity Activity merupakan

kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seluruh entity selama berada dalam

sistem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, aktivitas dari seluruh entity relatif sama

hanya saja berbeda dalam proses pengisian bahan bakarnya, misalkan mobil premium

dan motor premium dapat memilih 4 jalur antrian dan juga 2 POM premium dengan

waktu rata-rata berada dalam sistemnya yaitu 0.803061 menit dan 0.697238, dan rata-

rata waktu menunggu yaitu sebesar 0.149043 dan 0.230550 menit, kemudian rata-rata

waktu operasinya adalah 0.486577 menit dan 0.313542 dan juga rata-rata waktu

tertahan karena antrian dan yang lainnya adalah 0.167442 menit dan 0.153146 menit.
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Kemudian jika dilihat dari angka-angkanya, maka jumlah dari rata-rata waktu

menunggu ditambah rata-rata waktu operasi dan ditambah rata-rata waktu tertahannya

adalah sama dengan rata-rata waktu entity tersebut berada dalam sistem. Begitu juga

dengan entity yang lainnya, dan waktu-waktu tersebut diambil dari waktu ketika entity

tersebut mulai masuk kedalam sistem sampai keluar dari sistem tersebut. Dalam

penelitian ini yaitu mulai dari pintu masuk kemudian memilih jalur antrian sesuai

dengan bahan bakar yang diinginkan, kemudian mengisi bahan bakar dan keluar dari

antrian. Aktivitas tersebut relatif sama dilakukan oleh semua entity.

Tabel 5 Rekapitulasi Entity Activity

Entity Name

Average

Minutes In

System

Average

Minutes

Wait For

Res, etc

Average

Minutes in

Operation

Average

Minutes

Blocked

Mobil premium 0.803061 0.149043 0.486577 0.167442

Motor premium 0.697238 0.230550 0.313542 0.153146

Mobil solar 0.939408 0.156441 0.517971 0.264996

Mobil pertamax 1.123327 0.241387 0.539892 0.342048

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, maka dapat mengetahui aktivitas mana yang

paling lama. Rata-rata waktu mobil pertamax dalam sistem adalah yang paling lama, hal

ini dikarenakan pompa bensin pertamax hanya ada 1 dan dengan pelayanan yang lama.

Dan juga dikarenakan dengan cukup banyaknya mobil pertamax yang datang hal ini

bisa dilihat pada besarnya rata-rata waktu menunggu dan tertahan pada mobil pertamax

ini. Kemudian yang paling sebentar berada dalam sistem adalah motor premium, karena

walaupun motor premium ini paling banyak kedatangannya tetapi motor premium ini

dapat memilih 4 jalur antrian dan 2 POM premium yang ada hal ini dapat dilihat pada

waktu menunggu dan waktu tertahannya yang relatif sebentar, kemudian penyebab lain

motor premium ini hanya sebentar berada dalam sistem adalah karena waktu

pelayanannya yang hanya sebentar hal tersebut dapat dilihat pada waktu operasi dari

motor premium ini yang merupakan paling kecil dibandingkan dengan kendaraan yang

lain.
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Berdasarkan pada hasil penelitian, maka kita bisa melihat bahwa terjadi banyak

antrian pada POM untuk motor bensin dan POM untuk mobil pertamax. Sehingga

usulan perbaikan agar sistem pelayanan di SPBU Kadipaten, Majalengka menjadi lebih

optimal dan utilitasnya meningkat maka harus dilakukan penambahan POM untuk

motor bensin dan POM untuk mobil pertamx tersebut, selain itu juga apabila

memungkinkan bisa dilakukan penambahan kapasitas pintu masuk agar bisa

mengurangi kegagalan kedatangan (Failed Arrival) dari entitas yang akan masuk ke

sistem, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan omset dari SPBU Kadipaten,

Majalengka.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan serta hasil simulasi dengan menggunakan

Software Pro Model, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan di SPBU

Kadipaten, Majalengka masih belum optimal terutama pada POM untuk motor bensin

dan POM untuk mobil pertamax. Hal ini dikarenakan antrian yang masih tinggi pada

kedua POM tersebut, sehingga rata-rata waktu menunggu untuk entitas kedua POM

tersebut menjadi tinggi. Dengan adanya permasalahan tersebut dapat menurunkan

kualitas pelayanan terhadap konsumen, oleh karena itu peningkatan pelayanan pada

kedua POM tersebut akan dapat meningkatkan kualitas dari sistem pelayanan secara

keseluruhan dari SPBU Kadipaten, Majalengka.
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