
 

38 

BAB V 

ANALISIS 
 

 

5.1 Analisis Kecocokan Kecocokan Distribusi 

Subbab ini berisi tentang analisis mengenai kecocokan distribusi dari tingkat 

kedatangan dan waktu pelayanan. Tingkat kehadiran konsumen mengikuti distribusi 

Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. 

5.1.1 Analisis Uji Distribusi Tingkat Kedatangan 

Dari hasil pengujian kecocokan distribusi, didapatkan bahwa tingkat 

kedatangan pelanggan berdistribusi poisson. Setelah melakukan uji kecocokan 

distribusi langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengujian menggunakan 

Chi Square. Dimana hasil dari x
2
Hitung < x

2
Tabel, yang berarti tingkat kedatangan 

berdistribusikan Poisson. Adapun ciri-ciri dari distribusi Poisson kurva grafik akan 

dimulai dari bawah dan akan naik pada satu titik dan akan turun setelah mencapai 

titik tersebut. Dengan demikian, tingkat kedatangan mengikuti distribusi Poisson, 

sebagaimana terlihat dalam grafik di Gambar 4.4. 

5.1.2 Analisis Uji Distribusi Average of Service Time  

Dari hasil pengujian kecocokan distribusi, didapatkan rata-rata waktu 

pelayanan berdistribusikan eskponensial. Setelah melakukan uji kecocokan distribusi 

langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian 

menggunakan chi square. Dimana hasil dari x
2
hitung < x

2
tabel, yang berarti rata-rata 

waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Adapun ciri-ciri dari distribusi 

Eksponensial kurva grafik akan dimulai dari tinggi dan akan terus menurun hingga 

mendekati titik 0. Dari hasil perhitungan rata-rata waktu pelayanan dapat 

disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi eksponensial. 

5.2 Analisis Model dan Sistem Antrian 

Dalam melakukan perhitungan parameter-paremeter antrian, dibutuhkan model 

pelayanan perusahaan yang aktual. Saat ini Bengkel AHASS Putra Jaya memiliki 7 

pit yang bekerja. Dalam model antrian, pit tersebut dapat dikatakan sebagai server. 

Data mengenai jumlah kedatangan mengikuti poisson distribution, sedangkan data 

tentang lama pelayanan mengikuti exponential distribution. Konsumen yang tiba 
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lebih dulu akan mendapatkan pelayanan yang lebih dulu, jadi antrian berdasarkan 

kedatangan. Konsumen yang akan masuk pada bengkel tidak dibatasi jumlahnya atau 

mendekati ∞. Oleh karena itu model pelayanan pada Bengkel AHASS Putra Jaya 

menurut notasi Kendall adalah (M / M / 7 / ∞ / ∞) 

5.3 Analisis Tingkat Aspirasi 

Dalam pengambilan keputusan untuk menambahkan pit pada Bengkel AHASS 

Putra Jaya perlu adanya perhitungan agar tidak menambah masalah yang ada, salah 

satu masalah yang mungkin ditimbulkan dari penambahaan pit adalah waktu 

menganggur atau persentase idle akan meningkat pula. Oleh karena itu Bengkel 

AHASS Putra Jaya menetapkan persentase idle atau mengganggur dari sistem tidak 

lebih dari 25%. Adapun tingkat kelonggaran idle tersebut dialokasikan untuk: 

1. Istirahat Pekerja 

2. Melakukan Shalat 

3. Melakukan hal-hal tidak dapat ditunda (pergi ke WC) 

Perbandingan jumlah pit antara persentase idle (X) dan waktu menunggu dalam 

sistem (Ws) dari 6 pit sampai 10 pit yang telah diolah, dari 6 pit persentase idle 

sebesar 7,6% dan waktu menunggu dalam sistem sebesar 3,838 jam sehingga untuk 6 

pit belum optimal karena waktu menunggu dalam sistem melebihi waktu yang telah 

ditetapkan oleh bengkel yaitu 2 jam. Hal ini sebagaimana diperlihatkan dalam hasil 

perhitungan variabel di Tabel 4.14. 

 Persentase idle untuk 7 pit sebesar 8,920% dan waktu menunggu dalam sistem 

sebesar 3,163 jam sehingga untuk 7 pit belum optimal karena waktu menunggu 

dalam sistem melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh bengkel yaitu 2 jam. 

Persentase idle untuk 8 pit adalah 20,305% dan waktu menunggu dalam sistem 

sebesar 1,641 jam dianggap menjadi jumlah pit yang optimal karena persentase idle 

(X) dan waktu menunggu dalam sistem (Ws) memenuhi aspirasi perusahaan yang 

mana persentase idle 25% dan waktu menunggu dalam sistem selama 2 jam sehingga 

untuk 8 pit dianggap yang optimal.  

Persentase idle untuk 9 pit adalah 29,160% dan waktu menunggu dalam sistem 

sebesar 1,263 jam tidak optimal karena persentase idle semakin besar tetapi waktu 

menunggu dalam sistem semakin kecil. Semakin banyak jumlah pit maka waktu 

menunggu dalam sistem semakin kecil tetapi waktu manganggur semakin besar oleh 

karena itu untuk 9 pit tidak optimal karena persentase idle (X) lebih besar dari 25%.  
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Dari hasil penjelasan mengenai persentase idle (X) dan waktu menunggu di 

dalam sistem (Ws) disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan hanya 

memiliki 7 pit aktual pada bengkel akan mengakibatkan penumpukan jumlah 

pelanggan karena waktu menunggu di dalam sistem (Ws) sebesar 3,8 jam. Waktu 

menunggu yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebesar 2 jam untuk pelanggan 

menunggu dari awal datang hingga motor selesai diperbaiki.  

Persentase idle (X) dengan 9 pit yaitu sebesar 29,160%, untuk persentase idle 

yang bertambah 4% sebenarnya tidak akan berdampak banyak terhadap waktu 

menganggur mekanik yang ada di bengkel, tetapi bengkel harus mengeluarkan 

ongkos yang besar untuk menambah 2 pit dari 7 pit aktual yang ada di Bengkel 

AHASS Putra Jaya, dengan 8 pit persentase idle tidak melebihi dari aspirasi 

perusahaan dan waktu menunggu di dalam sistem (Ws) kurang dari 2 jam. 

Apabila 8 pit beroperasi permasalahan antrian yang sangat menumpuk dapat 

diselesaikan oleh Bengkel AHASS Putra Jaya sebagai usulan untuk menghadapi 

banyaknya antrian pelanggan, namun penambahan 1 pit tentunya akan membutuhkan 

penambahan biaya pengeluaran bagi Bengkel AHASS Putra Jaya, menurut Kepala 

Mekanik Bengkel AHASS Putra Jaya untuk menambah 1 pit beserta 1 toolkit biaya 

yang dikeluarkan kurang lebih 37 juta rupiah di luar biaya tambahan mekanik yang 

akan mengisi stasiun kerja tersebut.  

5.4 Analisis Performa Pit 

Performa pit setelah mendapatkan jumlah pit yang optimal adalah untuk 

melihat performa dari setiap pit yang telah dihitung, performa pit dari 7 pit aktual 

yang ada di Bengkel AHASS Putra Jaya selama 7 hari penelitian sendiri masih belum 

optimal karena banyak pelanggan yang mengeluh untuk menunggu antrian 

kendaraannya diperbaiki, pelanggan biasanya mengalokasikan waktu selama 2 jam 

untuk menunggu dari datang hingga motor selesai diperbaiki, dengan hanya memiliki 

7 pit bengkel masih mengalami penumpukan pelanggan karena waktu menunggu 

tidak sesuai dengan aspirasi perusahaan, waktu menunggu dalam sistem (ws) lebih 

dari 2 jam.  

Performa pit setelah mendapatkan jumlah yang optimal dari hasil perhitungan 

dengan menggunakan model tingkat aspirasi memiliki dampak untuk mengurangi 

masalah antrian ini. Pit optimal setelah dilakukan perhitungan pada Bengkel AHASS 

Putra Jaya didapat sebanyak 8 pit, performa pit pastinya sudah optimal karena bisa 
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mengatasi masalah antrian pada Bengkel AHASS Putra Jaya, karena dengan jumlah 

pit optimal sebanyak 8 pit semua aspirasi perusahan telah terpenuhi dengan waktu 

menunggu dalam sistem (Ws) 1,641 jam dan sesuai dengan aspirasi perusahaan serta 

pelanggan. 
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