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1. Defenisi 
 
Antrian terdapat pada kondisi apabila obyek-obyek menuju suatu area untuk 
dilayani, namun kemudian menghadapi keterlambatan disebabkan oleh 
mekanisme pelayanan mengalami kesibukan. 
 
Antrian timbul karena :  
Adanya ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan pelayanannya. 
 
Contoh antrian : 
• Antrian pada pelayanan kasir supermarket 
• Antrianmembeli bahan bakar 
• Antrian pada lampu merah (orang menyebrang maupun kendaraan) 
• Antrian pesawat akan mendarat di suatu bandara 
• Antrian pelayanan dokter, dan lain-lain. 
 
Sifat fundamental problema antrian mencakup suatu imbangan antara waktu 
menunggu dan waktu pelayanan (service), terdapat pada grafik di bawah ini :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sasaran dilakukannya antrian : 
 
Bagaimana cara mengubah waktu menunggu demikian rupa hingga diperoleh 
biaya total ‘menunggu’ yang terendah. 
 
 
3. Proses pada Antrian  

1. Proses stochastic atau Proses Discrete-State atau Continuous State  

Proses discrete state memiliki bilangan nilai yang terbatas atau dapat dihitung. 
Sebagai contoh jumlah job dalam sistem n(t) hanya dapat menggunakan nilai 
0, 1,..n. Waktu tunggu di lain pihak dapat mengambil semua nilai pada garis 

 Biaya  
 
  Menunggu  
 
 
 
 
    
       Pelayanan 
  
             waktu  
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hitung nyata. Maka proses ini merupakan proses yang berkelanjutan. Proses 
discrete-state stochastic sering pula disebut rantai stochastic.  

2. Proses Markov  

Jika state pada masa yang akan datang dari proses itu tidak tergantung pada 
masa yang telah lalu dan hanya tergantung pada masa sekarang saja, proses ini 
disebut  Proses Markov. Pengetahuan state proses pada masa sekarang ini 
harus memadai. Proses discrete state Markov disebut rantai Markov. Untuk 
memprediksi proses Markov selanjutnya yang ada di masa datang diperlukan 
pengetahuan state yang sedang berlangsung saat ini. Tidak dibutuhkan  
pengetahuan berapa lama proses terjadi di masa sekarang ini. Hal ini 
memungkinkan jika waktu state menggunakan distrtibusi eksponensial 
(memoryless). Ini akan membatasi aplikabilitas proses Markov.  

3. Proses Birth-death  

Area diskrit proses Markov dimana transisi jadi terlarang bagi state lain di 
sekelilingnya, disebut proses birth death. Untuk proses ini memungkinkan 
untuk merepresentasikan state dengan suatu integer dimana proses pada state 
n dapat berubah hanya ke state n+1 atau n-1. Sebagai contoh adalah jumlah 
job dalam antrian. Kedatangan job dalam antrian (birth) menyebabkan state 
berubah menjadi +1 (plus satu), dan keberangkatan dari antrian karena telah 
sampai waktunya mendapatkan layanan (death) menyebabkan state berubah 
menjadi -1 (minus satu).  

4. Proses Poisson  

Jika waktu interarrival IID dan distribusi eksponensial tercapai, jumlah 
kedatangan dari n berlangsung dalam interval (t, t+x) berarti memiliki 
distribusi Poisson, dan oleh karena itu proses kedatangan diarahkan pada 
proses Poisson atau aliran Poisson. Aliran Poisson sangat populer dalam teori 
antrian karena kedatangan biasanya memoryless sebagai  waktu interarrival 
terdistribusi secara eksponensial. Sebagai tambahan aliran Poisson memiliki 
properti :  

1. Menggabungkan k aliran Poisson dengan mean rate λi hasil dalam aliran 
Poisson dengan mean rate λ diberikan dengan :  

 

b. Jika aliran Poisson di-split ke dalam  k sub-aliran maka probabilitas job 
yang bergabung pada i sub-aliran adalah  pi, Setiap sub-aliran juga Poisson 
dengan mean rate  piλ.  
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c. Jika kedatangan pada suatu server tunggal dengan waktu layanan yang 
eksponensial  adalah Poisson dengan mean rate λ, Keberangkatan yang terjadi 
juga Poisson dengan rate yang sama λ. Menyediakan rate kedatangan λ lebih 
kecil dibandingkan rate pelayanan µ.  

d. Jika kedatangan pada fasilitas layanan dengan m pusat layanan adalah 
Possion dengan mean rate λ, Keberangkatan juga merupakan aliran Poisson 
dengan rate yang sama λ, Menyediakan rate kedatangan λ lebih kecil dari rate 
total layanan . Ini adalah asumsi pada server, untuk memiliki distribusi 
eksponensial waktu layanan.  

 

Proses Markov 

Rantai Markov, merupakan state diskrit proses Markov, adalah proses 
stochastic X(t) dengan state S0, S1, ... dan lagi probabilitas pada waktu, tk+1  
pada state Si hanya tergantung pada waktu state tk untuk setiap rangkaian 
waktu instan t1, t2, ... , tk+1 dimana t1 < t2 < ... < tk+1.  

 

Kita nyatakan proses dalam state Shi pada waktu t1 jika X(t1) = hi, hi menjadi 
integer yang tidak negatif. Kemudian definisi di atas dapat ditulis :  

 

Hubungan ini dikenal dengan nama waktu kontinyu properti Markov dan 
menetapkan waktu-kontinyu rantai Markov. Istilah waktu continyu 
mengacu pada fakta transisi state yang diperbolehkan untuk mengambil 
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tempat pada setiap poin waktu. Jika kita membatasi transisi untuk terjadi 
hanya pada waktu diskrit instan, akan menunjukkan oleh tanda waktu 1, 2, ... 
k, ... kemudian kita dapat mendefinisikan waktu kontinyu properti Markov 
untuk proses stochastic Xk sebagai :  

 
 
Rangkaian stochastic yang akan memenuhi properti waktu dikrit. Untuk 
semua integer positif k dan semua kemungkinan state-nya disebut waktu 
diskrit rantai Markov. Pada rantai tersebut probabilitas dari transisi dari 
state Si ke state Sj pada waktu k dapat ditulis sebagai :  

 

Properti Markov membuat hal tersebut menjadi mungkin untuk dapat 
membuat spesifikasi hubungan statistik antar state dalam matriks P(k), yaitu 
matriks transisi probabilitas. Jika probabilitas transisi tidak tergantung waktu, 
kita dapat mengindikasikannya dengan pij, dan rantai tersebut dikatakan rantai 
homogen.  

State network didefinisikan sebagai jumlah transaksi yang sedang berada di 
dalam jaringan dan didesain sebagai Sn untuk state jaringan dengan populasi 
n. urutan perubahan state jaringan ini disebut rantai Markovian, misalnya 
state (S1, S2, S3, ... , Sn) rantai Markovian.  

 

Transisi State (Gonzales,19 )  

Diagram Transisi-state rantai Markov adalah graf berarah dimana bagian 
vertikalnya menunjukkan suatu state dan tanda panah menunjukkan transisi 
state. Label tanda panah menjelaskan probabilitas transisi yang berhubungan 
tersebut. Untuk rantai yang homogen labelnya menjelaskan waktu invariant. 
Rantai tersebut ditentukan oleh diagram transisi state dan oleh insisasi state. 
Diagram dapat dilihat dalam bentuk grafik yang ekuivalen dengan matriks 
probabilitas-transisi P.  

Ketika membuat model sistem dengan menggunakan rantai Markov, kita 
menginginkan untuk menggunakan model tersebut untuk menjawab beberapa 
pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja. Sebagai contoh, kita tertarik 
menentukan bagaimana suatu state itu akan di datangi ulang di waktu yang 
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berbeda, berapa banyak waktu  yang akan disediakan oleh sistem tersebut dan 
berapa lama interval antara rata-rata kunjungan. Jika pendekatan Markov 
dapat menjawab kondisi yang ditentukan tersebut secara analitik, maka itu 
adalah langkah maju.  

Rantai Markov  tidak mengurangi keadaan suatu state, jika setiap state dapat 
dicapai dari state yang lain (dalam diagram transisi-state ditunjukkan oleh 
arah path dari state Si ke state Sj  untuk semua i dan j). state akan berulang jika 
probabilitas pada saat itu terjadi kunjungan ulang setelah suatu kunjungan 
mengambil tempat 1. Mean Waktu Keadaan yang tidak berkurang 

(recurrence) dari state Sj yang tidak berkurang adalah mean waktu 
antarakinjungan yang berulang pada Sj. Jika kunjungan pada Sj tidak periodik, 
berarti waktu reccureance trj tidak sama, Sj  disebut a-periodik.  

Kita menunjukkan dengan pj(k), probabilitas pada rantai Markov chain  yang 
terdapat pada state Sj pada waktu k. Catat bahwa pj adalah probabilitas state, 
dimana pi,j didefinisikan sebagai probabilitas-transisi state. Inisial 
probabilitas-state ditunjukkan dengan pj(0).  

Dua hasil penting yang membuat kita dapat memberikan jawaban dari 
pertanyaan yang kita sampaikan di atas.  

Pertama, jika rantai Markov homogen, tidak mengalami penurunan 
(irreducible), dan tidak periodik (a-periodik), maka probabilitis state  harus 
dibatasi dengan :  

 

keberadaannya dan tidak tergantung dari  pj(0).  

Kedua, jika setiap state pada rantai Markov re-current dan mean waktu 
recurrence adalah terbatas, pj's menjadi distribusi probabilitas yang tidak 
berubah dan dapat ditentukan dengan hasil dari persamaan :  

(4) 
dan  

(5) 

Distribusi probabilitas state dinyatakan tidak berubah dalam konteks ini, 
ketika dipilih sebagai distribusi inisial, rantai Markov  pada distribusi 
probabilitas ini akan bertepatan kedatangannya pada setiap waktu yang ada. 
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Dan jika ini untuk semua  j kita berikan pj(0) = pj, maka kita mendapatkan 
pj(k) = pi untuk semua k.  

Solusi dari persamaan (4) dan (5) dinamakan probabilitas state equilibrium, 
yaitu sejaktidak tergantung lagi pada state probabilitas inisial. Dalam 
keseimbangan, besaran waktu yang dikirim ke state Sj proporsional pada  pj. 
Begitu pula mean waktu antara kunjungan ke Sj, dimana mean reccurence Sj, 
dapat dihitung dengan mengeksploitasi hasil bermanfaat lainnya, dengan 
mempertahankannya dalam kondisi yang sama sebagai hasil kedua yang 
dinyatakan :  

 

Jadi apakah distribusi durasi dari waktu interval ti yang dikirim ke dalam state 
Si ? Pada setiap instan waktu-diskrit, jika rantai Markov di dalam Sj, berarti 
memiliki probabilitas pij yang tetap dalam Sj dan probabilitas 1 - pji dari 
pembuatan transisi ke state yang berbeda. Dengan mengacu pada properti 
Markov (lihat persamaan diatas) probabilitas ini tidak pernah mengalami 
perubahan. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dapat dikirim pada Sj. 
Ketidak tergantungan ini membuat kita dapat menghitung probabilitas durasi ti 
yang sama dengan n waktu instan sebagai suatu hasil untuk semua 
probabilitas yang berulang, ditunjukkan dengan cara  :  

 

Persamaan di atas menunjukkan durasi state dalam distribusi geometri dengan 
mean 1/(1- pjj). Ini sangat penting bahwa dalam distribusi geometri hanya 
distribusi diskrit yang memiliki properti memoryless. Jika interval waktu 
antara beberapa even terdistribusi secara geometri, pada setiap waktu instan 
menuju even selanjutnya secara statistik tidak tergantung dengan waktu yang 
telah berlalu sejak even terakhir. Fakta bahwa distribusi durasi state pada 
waktu-diskrit rantai Markov yang memiliki properti memoryless adalah 
konsekuensi langsung dari properti Markov (persamaan 2).  Kesamaan ini 
dapat ditunjukkan pada waktu-kontinyu rantai Markov, durasi state 
didistribusi secara eksponensial dan distribusi eksponensial adalah hanya satu-
satunya distribusi-kontinyu untuk mempertahankan properti memoryless 
property.  

Kita dapat menyimpulkan bahwa dalam model Markov untuk durasi state 
sangat membutuhkan distribusi geometri dan eksponensial. Ini adalah situasi 
asumsi yang tidak nyata, walaupun merupakan fasilitas yang paling baik 
untuk solusi analisis suatu model. Batasan yang terjadi dihilangkan dalam 
model semi-Markov, yang membolehkan durasi suatu state memiliki distribusi 
yang berubah-ubah. Pada waktu terjadinya transisi state pada model 

 

Tanggal  : 
Lokasi : 

Susun! 



BAB 5 TEORI ANTRIAN   - HAL 7 DARI 34 
 

ANALISIS KINERJA SISTEM 
 

menunjukkan reaksi seoalh-oleh model Markov. Ini adalah salah satu alasan 
mengapa model semi-Markov dikatakan sebagai pelengkap untuk proses 
Markov, yang didefinisikan dalam transisi state instan. Tentu saja himpunan 
proses Markov adalah subset dari himpunan proses semi-Markov.  

Proses Birth-Death  

Proses birth-death adalah kasus khusus dari proses Markov dimana transisi 
dari suatu state state Sn diizinkan hanya untuk state disekelilingnya, yaitu Sn+1, 
Sn, Sn-1. Ini adalah pembatasan yang amat tegas yang mengizinkan kita untuk 
datang pada solusi dengan form tertutup. Oleh karena itu, dengan memberikan 
state Sn pada waktu t, state pada (t+dt) jatuh ke dalam suatu kasus :  

• Tidak ada kesempatan yang dapat terjadi  
• Dari state Sn-1 ke Sn, suatu kejadian birth  
• Dari state Sn+1 ke  Sn, suatu kejadian death  

Berikan : 

• λn sebagai rata-rata birth rate  
• µn sebagai rata-rata death rate  

Dalam mode ini, asumsi dua nilai tidak pada perbedaan waktu , nilai tersebut 
hanya didefinisikan oleh besarnya populasi n. Model ini disebut Waktu-
kontinyu rantai Markov homogen dari tipe birth-death.  

Nilai ini menilai perubahan pada state :  

 
 
Kondisi terdekat mewajibkan semua qjk =0 for |k-j| > 1.- jadi :  
 

 
 
kemudian kita mendapatkan :  

 

Lalu  infintesimal generator untuk sistem ini menjadi :  
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Sistem Birth Death Dalam keseimbangan  

Definisi :  

 
Bahasan ini berhubungan dengan :  

 

Dalam kasus keseimbangan, aliran mesti diefisienkan untuk setiap state i , 
aliran input harus sama dengan aliran output.  

 
Jika sistem dalam state yang seimbang, ada 2 aliran yang mesti sama, maka :  

 

 

Diagram rate Transisi State  

Untuk menganalisa kita membuat batasan :  
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Batasan transisi state  

Pada batasan terakhir, pertahankan relasi aliran sederhana : 

 
 
Untuk solusi umum keseimbangan kita perlu menemukan fungsi yang 
berhubungan p0 sampai  pn.  

 
Asumsikan n = 0. maka  

 

 

untuk semua  n  

 
Maka dapat dituliskan :  

 
atau  
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Dua perbedaan proses dasar :  

• Proses Antrian. Proses yang dikelompokkan berdasarkan unit layanan 
dalam membuat antrian untuk transaksi yang datang. Deskripsi 
matematis dari proses ini berdasarkan rate kedatangan (λ) dan rate 
proses (µ:).  

• Proses Birth death. Proses ini dikelompokkan berdasarkan rate birth 
(kelahiran) dalam populasi (λ) dan rate death dalam populasi (µ) 
ketika ukuran populasi berubah.  

Untuk sistem jaringan umum, distribusi berkaitan dengan setiap node yang 
dapat mengambil semua form tes. Tetapi, untuk memformulasi model teori 
antrian sebagai representasi dari sistem real, perlu ditentukan node-node 
distribusi. Pemilihan dapat diambil berdasarkan :  

• Representasi realistik dati sistem antrian secara fisik.  
• Sistem representasi secara matematis.  

Perilaku dasar state sistem antrian sangat ditentukan oleh 2 properti statistik :  

• Sistem input, probabilitas distribusi transaksi waktu interarrival  
• Sistem layanan, probabilitas distribusi waktu pelayanan yang 

dibutuhkan oleh suatu transaksi.  

Asumsikan distribusi eksponensial dari kedua sistem. Distribusi eksponensial 
ini memiliki fungsi :  

 
Dan kumulatif probabilitas dari fungsi eksponensial adalah :  

 
Nilai yang diharapkan :  

 
Dan perbedaannya adalah :  

 
 
 
4. Komponen dasar dalam sistem Antrian 
 
Komponen yang mempengaruhi sistem antrian : 

1. Input : distribusi jumlah kedatangan per satuan waktu, jumlah antrian 
yang dimungkinkan, maksimal panjang antrian, maksimal jumlah 
pelanggan. 
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2. Proses Layanan : distribusi waktu pelayanagn pelanggan, jumlah 
server, konstruksi (paralel/seri). 

3. Disiplin antrian : FIFO, LIFO, random, seleksi prioritas 
 

Komponen dasar model antrian Sistem Komputer :  

• Server secara umum digunakan sebagai model resource yang diminta 
oleh suatu job tertentu.  

• Job dibuat oleh sumber atau berada dalam model antrian sejak dibuat.  
• Setiap server dapat melayani terbatas pada maksimum jumlah job yang 

dapat dilayaninya dalam waktu yang bersamaan. Ini sering disebut 
jumlah channel server. Job yang mendapatkan server sedang sibuk 
mesti menunggu dalam antrian sampai gilirannya tiba. Setiap server 
memiliki paling tidak satu antrian, dan istilah pusat layanan sering 
digunakan untuk mengindikasikan server dan antriannya. Dalam 
beberapa kasus, pusat layanan terdiri dari beberapa server. Job secara 
umum meminta perhatian dari server untuk sejumlah waktu tertentu 
(yang disebut service time) dan bergabung dalam pusat layanan secara 
instan yang disebut waktu kedatangan job dalam pusat layanan 
tersebut.  

 

Komponen dasar Antrian (Jain, 19 ). 

 
Model Antrian didefinisikan oleh :  

• Sumber,  
• Pusat layanan (service center) 
• Interkoneksi. Yang menetapkan path tertentu tempat suatu job 

diizinkan melewatinyadari pusat layanan ke pusat layanan lain.  

Karakteristik sumber :  
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• Ini adalah tipe, terbatas atau tidak terbatas. Jika source terbatas, 
maksimum jumlah job yang dibuat oleh source dalam suatu model 
mengandung batas atas tertentu.  

• Distribusi interval maing-masing job yang berturut-turut (waktu 
interarrival).  

• Permintaan setiap job untuk dilayani oleh setiap pusat layanan terdapat 
dalam model; jika setiap tipe permintaan didistribusi secara bersamaan 
untuk semua job perlu dipertimbangkan permintaan itu menjadi salah 
satu karakteristik hubungan antara pusat layanan, bukan sekedar 
sumber saja.  

Karakteristik Pusat Layanan : 

• Jumlah dan kapasitas dalam antrian ; kapasitas antrian adalah jumlah 
maksimum job yang dapat ditampung.  

• Jumlah server dan jumlah channel pada setiap server tersebut.  
• Kecepatan server ; Jika permintaan suatu job d diberikan dalam unit 

layanan, dan v adalah kecepatan server dalam memberikan layanan per 
waktu unit, maka waktu layanan ts= d/v. Mean rate layanan server 
pada periode waktu yang telah lewat (tau) didefinisikan sebagai 
1/mean ts, dimana mean (ts) adalah mean waktu layanan  yang telah 
lewat (tau, dan ini terdapat dalam pemrosesan job per unit waktu; 
ketika kecepatan server ditetapkan dan permintaan layanan disebarkan 
untuk semua job atau ke setiap kelas job tertentu), kita dapat 
mempertimbangkan dsitribusi waktu-layanan sebagai salahsatu 
karakteristik server.  

• Tertib layanan yang akan terlihat dalam kondisi server mengakhiri 
layanan suatu job, bagaimana job selanjutnya yang akan dilayani 
dipilih dari antrian di pusat layanan dan bagaimana untuk job yang 
tidak lengkap misalnya. 

Karakteristik elemen dalam menganalisa sistem antrian :  

• Proses kedatangan (Arrival Process). Jika waktu kedatangan job t1, t2, 
... tj, variabel random tauj = tj - t j-1 dinyatakan sebagai waktu 
interarrival. Ini secara umum diasumsikan sebagai waktu interval dari 
urutan yang tidak tergantung dan terdistribusi secara identik (IID) oleh 
variabel random.  

• Distribusi waktu layanan (Service Time Distribution). Waktu layanan 
adalah waktu yang dipakai pada server. Ini juga mengasumsikan suatu 
variabel random IID. Distribusi yang banyak digunakan adalah 
eksponensial, Erlang, hipereksponensial dan distribusi umum yang 
dapat diaplikasikan untuk semua layanan distribusi waktu.  
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• Jumlah Server, adalah jumlah server yang melayani sistem antrian. Ini 
diasumsikan identik ketika server itu menjadi bagian dari suatu sistem 
antrian. Jika server tersebut tidak identik, biasanya dikelompokkan 
berdasarkan kesamaannya masing-masing. Dalam kasus ini berarti 
setiap kelompok merupakan sistem antrian tersendiri.  

• Kapasitas Sistem. Menyatakan jumlah maksimum job yang dapat 
berada dalam antrian, atau menunjukkan area yang tersedia dalam 
jaringan dan tentu akan menghindari waktu tunggu yang lama. Dalam 
sebagian besar sistem, nilai ini terbatas. Namun jika nilai ini sangat 
besar, maka ini dapat diasumsikan sebagi nilai yang tidak terbatas.  

• Besar Populasi adalah total jumlah job yang dapat datang ke server. 
Pada kebanyakan sistem nyata, nilai besar populasi ini terbatas, agar 
lebih mudah dianalisa dibandingkan nilai yang tidak terbatas .  

• Tertib Layanan. Parameter ini menjelaskan bagaimana perlakuan 
terhadap order job yang dilayani tersebut. Biasanya menggunakan 
metode First Come First Served (FCFS), Last Come First Serverd 
(LCFS), Last Come First Served with Preempt and Resume (LCFS-
PR), Round Robin (RR) dengan ukuran pasti waktu quantum, 
Processor Sharing (PS), ketika ukuran quantum yang kecil 
dibandingkan dengan rata-rata waktu layanan. Sistem dengan delay 
yang tetap seperti sambungan satelit, disebut server tidak terbatas 
(Infinite Server) atau pusat delay (delay center). Kadangkala tertib 
layanan ini berdasarkan waktu layanan seperti : Shortest Processing 
Time first (SPT), Shortest Remaining Processing Time first (SRPT), 
Shortest Expected Processing Time first (SEPT), Shortest Expected 
Remaining Processing Time first (SERPT).  

 

Notasi Kendall  

Ini digunakan untuk menspesifikasikan model antrian. Notasinya adalah :  

A/S/m/B/K/SD  
Dimana : 

A adalah distribusi waktu interarrival  
S adalah distribusi waktu layanan. 
m adalah jumlah server  
B adalah jumlah buffer (sistem kapasitas) 
K adalah besar populasi  
SD adalah tertib layanan (service discipline) 

A dan S biasanya dinyatakan dalam satu huruf simbol tertentu :  
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• M adalah eksponensial. Untuk properti memoryless, karena jika waktu 
interarrival terdistribusi secara eksponensial dengan mean 1/L, waktu 
yang diharapkan untuk kedatangan selanjutnya selalu 1/L tidak 
dianggap sejak kedatangan terakhir. Ini disebut distribusi memoryless.  

• Ek adalah Erlang dengan parameter k  
• Hk adalah Hiper-eksponensial dengan parameter k  
• D adalah deterministik. Distribusi ini menyatakan waktu konstan, tidak 

ada variasi waktu.  
• G adalah hal yang umum (General). Distribusi yang tidak dikhususkan 

dan hasilnya tetap valid untuk semua jenis distribusi.  

Jika tidak dikhususkan, antrian diasumsikan memiliki kapasitas buffer dan 
jumlah populasi yang tidak terbatas, dan tertib layanan FCFS (First Come 
First Served).  

 

Variabel yang digunakan dalam menganalisa antrian 
 
 
5. Aturan Umum untuk Antrian 
 
Variabel kunci yang digunakan dalam analisis antrian :  

• t  adalah waktu interarrvial, ini adalah waktu antara dua kedatangan 
yang berturut-turut.  

• λ adalah mean rate kedatangan = 1/E[t]. dalam beberapa sistem, ini 
dapat berfungsi pada state sistem. Sebagai contoh mean ini dapat 
tergantung pada jumlah job yang sudah berada dalam suatu sistem.  

• s adalah waktu layanan (service) per job.  
• µ adalah mean rate layanan per server = 1/E[s]. Total rate layanan 

untuk m server adalah mµ.  
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• n adalah jumlah job dalam sistem. Ini kadangkala disebut  juga 
panjang antrian, termasuk job yang sedang diterima untuk dilayani dan 
menunggu dalam antrian.  

• nq adalah jumlah job yang sedang menunggu untuk menerima layanan. 
Ini selalu lebih kecil dari n, karena ini tidak termasuk job yang sedang 
menerima layanan.  

• ns adalah jumlah job yang menerima layanan.  
• r adalah waktu respon atau waktu dalam sistem. Waktu ini termasuk 

waktu menunggu layanan dan waktu ketika menerima layanan.  
• w adalah waktu tunggu, yaitu interval waktu antara waktu kedatangan 

dan dimulainya layanan instan.  

Semua variabel di atas kecuali λ dan µ adalah variabel acak(random). 
Sebagian besar model akan mengalami beberapa kondisi sebagai berikut :  

1. Kondisi  Stabil  

Untuk mendapatkan kondisi ini, mean rate kedatangan harus lebih rendah dari 
mean rate layanan :  

 
Sistem akan tidak stabil, jika job bertambah secara kontinyu dan menjadi tak 
hingga. Kondisi ini tidak dapat diterapkan pada populasi yang terbatas dan 
untuk buffer sistem yang terbatas. Dalam populasi sistem yang terbatas, 
panjang antrian juga terbatas, maka dari itu sistem tidak mungkin menjadi 
tidak stabil. Dan juga jika buffer sistem yang terbatas pula selalu stabil sejak 
kedatangan selesai, ketika jumlah job dalam sistem melebihi jumlah buffer, 
misalnya suatu kapasitas sistem.  

2. Jumlah dalam Sistem vs Jumlah dalam antrian  

Jumlah job dalam sistem :  

 

Jika rate layanan pada setiap server tidak tergantung pada jumlah antrian, kita 
mendapatkan :  

 
dan 
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3. Jumlah Vs Waktu.  

Jika job tidak hilang akibat kekurangan tempat di buffer, mean jumlah job 
dalam sistem berhubungan dengan mean waktu respon pada persamaan :  

 

bernilai sama dengan :  

 
 
Pernyataan ini dikenal dengan hukum Little.  
Dalam buffer sistem yang terbatas, hukum ini dapat digunakan untuk 
mendapatkan rate kedatangan yang efektif, suatu rate dari job yang secara 
aktual masuk ke dalam sistem dan menerima layanan sistem.  

4. Waktu dalam sistem vs waktu dalam antrian.  

Waktu yang dikeluarkan job dalam antrian sama dengan penjumlahan waktu 
menunggu dalam antrian dan waktu menerima layanan sistem.  

 
 
Jika rate layanan tidak tergantung pada jumlah job dalam antrian, maka :  

 
dan  

 

menurut Hukum Little :  

 

 

 
6 Antrian pada jaringan (Network of queue) 

Dengan mempertimbangkan mode jaringan yang ditandai oleh label 
1,2,.. N. Kita asumsikan aturan rute yang ditempuh secara random, ketika 
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meninggalkan suatu node, job mode selanjutnya akan datang, atau memilih 
meninggalkan jaringan dengan pemilihan cara secara acak. Job meningglkan 
node i menuju ke node j dengan probabilitas qij, dan meninggalkan jaringan 
dengan probabilitas qj0. Tentu probabilitas pemilihan rute haruslah didapat 
dari penjumlahan pada :  

 
 
Probabilitas transisi internal dikumpulkan secara bersamaan dalam matrik rute  
 

 
 

Asumsi kedua, node ke- i  (i = 1, 2, ... N) mengandung ri yang identik 
dengan GI server yang berkerja secara paralel, dimana waktu layanan tidak 
tergantung pada penyebaran variabel acak dengan mean waktu layanan Si; 
Setiap waktu job dimasukkan kembali, permintaan layanan dipilih kembali 
dengan suatu mekanisme pengambilan sampel secara acak. Banyaknya rate 
kedatangan ke dalam node dinyatakan dalam λi. Semua model disumsikan 
konstan, ini adalah waktu invariant.  

Terdapat 2 Tipe jaringan, yaitu : 

• Jaringan terbuka (Open Network), dalam model ini, job masuk ke 
jaringan dari kelompok tak hingga di luar sistem tersebut. Misalnya γi 
> 0 untuk paling tidak node ke- i, dan setiap job yang pada saat itu 
keluar, misalnya dari setiap node paling tidak menjalani satu rute di 
jaringan menuju j dimana qj0 > 0. Kemudian, jumlah job i dalam 
jaringan menjadi  bermacam-macam.  

• Jaringan tertutup (Closed Netwok). Model ini memiliki nilai tetapr K 
dari job yang selalu bersirkulasi  dari suatu node ke node lainnya. 
Tidak ada yang baru yang akan masuk ke dalam jaringan, dan tidak 
ada yang akan keluar. Dalam sistem ini γi = qi0 = 0 untuk semua i.  

Jaringan terbuka  

Aliran inputke node i disusun oleh pola eksogen alitan kedatangan rate γi dan 
dalam ukuran yang tepat bagi setiap aliran kedatangan dari node 1, 2, ...n. Jiga 
throughput node i adalah  λi, dan tidak akan ada peningkatan job pada setiap 
node, kita dapat merumuskan bahwa untuk semua rate kedatangan pada node i 
:  
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Kemudian untuk setiap node dalam network yang stabil, persamaan ini 
dikenal dengan persamaan trafik. Untuk menghubungkan mean rate 
kedatangan dan mean rate keberangkatan :  

 

dalam notasi matrik :  

 

 

Jika jaringan terbuka, dan matrik I - Q merupakan invers, persamaan trafik 
memiliki solusi yang unik, yang dapat ditulis dengan:  

 
 
Kumpulan sistem antrian dari antrian jaringan (queueing network (QN)).  

• Feedforward Queueing network  
• Jackson Queueing Network  
• Gordom dan Newell Queueing Network  
• BCMP Queueing Network.  
• Local Balance Queueing Network  
• Buzen's Queueing Network  

Jackson Queueing Network. Dalam model ini, kita asumsikan antrian 
didahulukan pada setiap server. Output antrian akan diberikan pada antrian 
lainnya, setelah menerima layanan tertentu. Model ini dapt menganalisa 
dengan menggunakan proses birth-death multidimensional.  

 

Feedforward (tandem) queueing network 
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Acyclic Network. 

 

 

Feedback Network 

Teori Jackson  

Jika persamaan dalam sistem menyeimbangkan aliran transaksi yang masuk 
dan meninggalkan prosesor sebagai suatu hasil tertentu, dan jika hasil 
tersebut juga dalam keadaan yang stabil, maka produk tersebut baik.  

 

Jaringan Tertutup (Closed Network ) 
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8. Macam Bentuk Antrian 
 
- Antrian tunggal, banyak server dalam paralel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Antrian tunggal, server tunggal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Antrian tunggal, banyak server dalam seri : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Antrian banyak, server banyak dalam paralel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Input                                                                                              Output 
(customer)   (customer) 

 
  Queue 
 
 
 
 
 
 Fasilitas 
 Layanan 

1 

2 

3 

 
 
Input                                                                                              Output 
(customer)   (customer) 

 
  
 
 Queue Fasilitas 
 (waktu menunggu) Layanan 

1 

 
 
 
 
Input                                                                                              Output 
(customer)   (customer) 

 
   
 
 
 
 
 
 Queue Fasilitas 
 Layanan 

1 

2 

3 
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- Antrian banyak, server banyak dalam seri : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Aplikasi teori antrian untuk desain koneksi LAN  

Pendahuluan  

Teori antrian adalah alat bantu yang amat baik untuk desain sistem 
komunikasi. Di bawah ini adalah penerapannya pada desain LAN :  

• Untuk menentukan waktu perkiraan frame untuk melewati bridge dan 
mengatur operasi sirkuit agar sesuai.  

• Menentukan nilai buffer memori dalam bridge atau router.  
• Membandingkan komunikasi satu link dengan sistem komunikasi 

multi link.  

Sebelum mengkoneksikan LAN menggunakan WAN, pola trafik jaringan 
haris dimonitor. Studi ini membantu menentukan parameter jaringan, contoh : 
mengukur rate interarrival dan rata-rata panjang paket. Hal ini membantu 
model antrian untuk menentukan tipe distribusi dari waktu interarrival , tipe 
distribusi panjang paket dan menertibkan sistem antrian.  

 

Analisis Waiting line  

Kebanyakan koneksi dalam menghubungkan dua LAN menggunakan jalur 
komunikasi pada gambar 1. Dua LAN terkoneksi pada WAN, paket akan 
mengalami encapsulated ke dalam frame WAN sebelum dialirkan ke LAN 
lainnya.   
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Koneksi 2 lan via bridge  

Untuk eksplorasi, bagaimana mengaplikasikan teori antrian dalam mendesain 
koneksi LAN, kita akan menggunakan contoh sederhana, dengan 
mengasumsikan monitoring trafik LAN yang sedang berlangsung, yaitu :  

• 10000 frame/hari dapat dilakukan untuk mengalirkan dari satu jaringan 
ke jaringan lain. Oleh karena itu, rata-rata kedatangan paket (l) di 
bridge/router untuk diteruskan ke jaringan tersebut adalah: 

 

• Rata-rata panjang frame (m) ditetapkan 1250 byte 

Paket LAN original biasanya akan di-encapsulated dengan header dan 
informasi yang dibutuhkan oleh protokol untuk membawa frame LAN. Oleh 
karena itu, panjang aktual dari frame WAN atau paket akan lebih panjang dari 
frame LAN. Asumsi tambahan paket adalah  25 bytes untuk setiap paket. 
Kemudian rata-rata panjang paket untuk WAN 1275 byte/frame.  

 

WAN Frame  

Waktu service yang diharapkan adalah waktu yang dibutuhkan untuk 
mentransfer paket lintas jaringan. Kapasitas jalur koneksi WAN adalah 9.6 
Kbps. Oleh karena itu waktu yang dibutuhkan untuk mengirim 1 paket : 

(1)  
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Maka mean service rate  :  

 

Dalam contoh ini rate servis (service rate) melewati rate kedatangan(arrival 
rate), namun kadangkala rate kedatangan memberikan hasil penuh data yang 
melampaui kapasitas bridge untuk melayani frame tersebut. Dalam situasi ini 
antrian dihasilkan sebagai bridges/routers yang menerima frame.  

Model ini dapat dipertimbangkan sebagai model antrian single-channel dan 
single-phase atau dalam model M/M/1. Pemanfaatan fasilitas servis dalam 
model ini dinyatakan dalam:  

(2)  

Ini berarti menggunakan jalur dengan kapasitas 9600 bps dengan level 
kegunaan kira-kira 37%. Kemungkinan tidak adanya frame dalam bridge :  

(3)  

Untuk model M/M/1, nilai mean dari unit diharapkan dalam sistem :  

(4)  
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Kemudian rata-rata yang diharapkan dalam kira-kira 16 frame terletak dalam 
buffer di jalur transmisi. Panjang antrian dalam model servis ini :  

(5)  
Dari contoh di atas :   

 
Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan rata-rata 0.216 frame yang dapat 
diantri pada bridge untuk transmisi. Untuk perbedaan antara banyak frame 
dalam sistem dan banyak frame dalam antrian, banyak frame ini mengalir ke 
sis lain dari koneksi pada waktu tertentu :   

(6)  
Sejak rata-rata paket WAN 1275 byte/second, pada setiap poin waktu 
banyaknya paket dalam jalur :  

1275 x 0.629 = 470.5 byte  

Ini ekuivalen dengan 3764 bit dalam operasi line pada 9600 bps, lalu ini 
berarti Utilization (kegunaan) sirkuit link komunikasi 39%.  

 

Waktu Perhitungan(Time computation) 

Dalam menganalisis kinerja waktu sistem, kita akan mengkalkulasi  waktu 
untuk menyelesaikan tugas(job) , servis dan juga antrian pada sistem tersebut.  

mean waktu dalam sistem :  

(7)  
Untuk kasus ini, nilainya menjadi :  

 

 

Tanggal  : 
Lokasi : 

Susun! 



BAB 5 TEORI ANTRIAN   - HAL 25 DARI 34 
 

ANALISIS KINERJA SISTEM 
 

Waktu  yang dibutuhkan paket dalam antrian :  

(8)  
Berarti :  

 

Kemudian paket akan diletakkan selama 1.68 detik dalam sistem bridge, 
termasuk disana waktu transmisi dan waktu menunggu antrian. Waktu yang 
dibutuhkan untuk mengirimkan frame pada 9600 bps adalah : 

 

 

Jalur Komunikasi Multi path.  

Kadangkala desainer harus memutuskan  untuk menggunakan sirkuit 
komunikasi tunggal atau multiple ketika menghubungkan secara remote 
jaringan lokal melalui bridge atau router.  Dari realibilitasnya multiple circuit 
sangat lebih baik,karena setiap satu jalur menampung setengah dari kapasitas 
transmisi. Ini tentu akan membawa pertanyaan baru mengenai pertimbangan 
waktu tunggu dan waktu dilayani.  

Untuk menjawab masalah ini, kita akan menggunakan model jaringan yang 
mengikuti model M/M/1 dan model M/M/m untuk koneksi dengan jalur yang 
banyak.  
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Jalur Komunikasi Ganda  

 
Model ini diasumsikan  mengikuti sistem M/M/m, dimana m = 2. dalam 
model  M/M/m :  

(9)  

(10)  

Probabilitas keadaan yang terus menerus dari pesan n  dalam proses birth 
death diberikan oleh :  

(11)  

(12)  

 

 

 

 

Diagram trasnsisi keadaan untuk antrian  M/M/m  
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Untuk menyelesaikan probabilitas ini kita perlu memisahkan dalam dua 
kondisi :  

Untuk n ± m : 

(13)  
Untuk  n > m : 

(14)  

Oleh karena itu, probabilitas dari n job dalam sistem :  

(15)  

Intensitas trafik dalam model multi server :  

(16)  

Kemudian kita memiliki probabilitas n job dalam sistem sebagai : 

(17)  
Sampai kemudian dimasukkan ke ekspresi :  

(18)  
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Berdasarkan pernyataan (12), dapat kita tuliskan :  

(19)  

(20)  

Maka 

(21)  

Untuk mendapatkan hasil dari persamaan ini kita dapat membagi 2 
kemungkinan dari nilai probabilitas  n job dalam sistem.  

 

(22)  

Dari persamaan (17) dapat ditulis menjadi :  
 

(23)  

Sejak persamaan seri geometrik ini bertahan :  

(24)  

(25)  
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ini memberikan : 

(26)  

atau :  

(27)  

dalam sistem multiple channel, sejak terdapat 2 server di sana, probabilitas 
tidak memiliki frame lagi  

(28)  

Probabilitas kedatangan job akan menunggu dalam antrian ditunjukkan oleh 
C.  

(29)  

Persamaan (C) ini dikenal sebagai Formula C Erlang.  
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Nilai mean atau job dalam antrian dapat dihitung :  

(30)  

Model ini diasumsikan bahwa jaringan mengikuti model M/M/2. Oleh sebab 
itu utilization dari sistem menjadi :  

(31)  
 
Kemudian jumlah frame dalam antrian :  

(32)  

Nilai job yang dilayani yang diharapkan :  

(33)  
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Sejak : 

(34)  
 
Kemudian jumlah job dalam sistem adalah :  
 

(35)  
 
Jumlah job dalam sistem : 

 

Total waktu sibuk (busy time) dari m server untuk melayani job tersebut :  

 

Gunakan Hukum Little, mean waktu respon dapat dihitung :  

(36)  
 
Mean waktu tunggu (waiting time) paket dalam antrian :  
 

(37)  
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Waktu total yang dibutuhkan mengeluarkan paket dari dalam sistem :  

(38)  

Untuk membandingkan antara dua kemungkinan desain, kita menggunakan 
data artifisial. Dengan mengasumsikan sistem memiliki karakteristik sebagai 
berikut :  

• Terdapat dua kemungkinan jalur komunikasi, 19200 bps jalur tunggal, 
atau dual jalur komunikasi dengan 9600 Kbps.  

• Terdapat 21600 transaksi per delapan jam.  
• Rata-rata ukuran frame diasumsikan 1200 bytes.  

Dengan mengaplikasikan persamaan yang dijabarkan di atas, dua 
kemungkinan tersebut dapat dibandingkan dengan lebih detil dan ditunjukkan 
pada tabel di bawah ini :  

Parameter  Single 
path  

Dual 
path  

Rata-rata kedatangan (Arrival rate)  0.75  0.75  
Rata-rata layanan (Service rate) 2  1  
Utilization  0.375  0.375  
Probabilitas tidak adanya frame  0.625  0.45  
Mean jumlah frame dalam sistem  0.6  0.87  
Mean panjang antrian  0.225  0.12  
Mean waktu dalam sistem  0.3  1.162  
Mean menunggu dalam sistem  0.8  0.162 

Dari tabel di atas, bahwa probabilitas tidak adanya frame dalam single path 
lebih kecil dibandingkan koneksi dual path. Hal ini menunjukkan adanya gap 
pada transmisi yang lebih tinggi terjadi pada sistem jalur ganda. Pada jalur 
tunggal, frame dapat datang setiap waktu setelah frame yang pertama tanpa 
terjadinya gap pada transmisi. Sejak tidak ada jalan untuk memisah frame 
antara sirkuit, maka tidak ada jalan untuk mengisi gap yang terjadi  tersebut. 
Oleh karena itu penggunaan dua sistem antrian dengan kapasitas setengah 
jalur akan menghasilkan kinerja yang lebih rendah levelnya.  

Di sisi lain, mean jumlah frame dalam sistem koneksi jalur ganda lebih tinggi 
dibandingkan sistem jalur tunggal. Ini terjadi karena jumlah frame dalam 
sistem lebih sedikit dari mean panjang antrian yang terjadi.  
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Mean waktu tunggu pada sistem koneksi jalur ganda lebih kecil dari sistem 
koneksi jalur tunggal., karena sistem tersebut menyediakan 2 jalur untuk 
mengirim frame. Ini menunjukkan bahwa penggunaan multiple sirkuit akan 
membuat  besarnya perpindahan isi media penyimpanan, sehingga akan 
mempercepat waktu yang dibutuhkan.  

Dengan mengabaikan realibilitas, dapat disimpulkan bahwa sirkuit tunggal 
yang beroperasi dengan X bps akan lebih baik dibandingkan sirkuit ganda 
dengan X/2 bps.  

5. Kebutuhan Memori untuk proses pada Bridge/Router  

Bridge dan router membutuhkan tempat di meori untuk menangani paket yang 
menunggu untuk dikirimkan. Dengan mengaplikasikan teori antrian dapat kita 
membuat estimasi jumlah memori yang dibutuhkan pada suatu kapasitas jalur 
komunikasi tertentu. Estimasi ini dibutuhkan untuk menghindari paket yang 
drop akibat ukuran memori yang tidak memadai.  

Dengan mengaplikasikan Hukum Little, dapat diprediksikan mean panjang 
antrian (Nqueue). Biar bagaimana pun, nilai ini merepresentasikan nilai rata-
rata dan berarti pula separuh waktu penggunaan memori. Oleh karena itu, 
dalam menetapkan kebutuhan memori, pendekatan lainnya harus diambil pula. 
Ini didapat dari menghitung probabilitas dari perbedaan jumlah frame yang 
berada pada sistem antrian.  

Probabilitas dari unit  n (Pn) dalam channel-tunggal, sistem server tunggal 
dapat diperoleh dari persamaan :  

(39)  

sejak itu utilization dapat direpresentasikan sebagai :  

 

Kemudian, probabilitas dari pesan  n dalam antrian :  

(40)  
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Probabilitas dari k atau lebih banyak unit (Pn>k) dalam sistem M/M/1 adalah :  
 

(41)  
 
Kemudian  Pn akan menyediakan probabilitas dari n jumlah frame dalam 
sistem dan Pn>k menyediakan probabilitas k atau untuk lainnya dalam sistem.  

Untuk menentukan jumlah buffer yang digunakan, nilai Pn>k akan 
menyediakan lebih banyak lagi nilai yang tepat. Oleh karena itu untuk 
menentukan jumlah memori : :  

• Tentukan rata-rata kedatangan frame (l), dan rata-rata server rate (m)  
• Tentukan level utilization pada server (r)  
• Tentukan level layanan server berdasarkan mekanisme penyimpanan 

data dan frame yang antri untuk ditansmisikan ketika rata-rata 
kedatangan frame melampaui  server rate.  

• Tentukan probabilitas  k atau lebih banyak unit lainnya dalam 
sistem untuk suatu range nilai tertentu.  

• Tentukan probabilitas, dimana n > k, ketika k merepresentasikan level 
layanan. Tentukan range probabilitas dari nilai k. kemudian nilai k 
harus dapat merepresentasikan jumlah frame yang mesti ada dalam 
antrian.  

• Kalikan rata-rata atau maksimum panjang frame dengan jumlah frame 
yang harus berada dalam antrian. Gunakan maksimum panjang frame 
karena dapat menjamin penyimpanan buffer dalam situasi yang 
nyaman untuk melakukan definisi pendahuluan level probabilitas. 
Gunakan pada Ethernet, maksimum ukuran frame adalah 1500 bytes 
(tidak termasuk data pendahuluan, pengalamatan dan CRC bytes), 
sementara itu penggunaan 4 Mbps Token Ring atau 16 Mbps dengan 
maksimum ukuran frame 4500 atau 18000 juga baik dilakukan.  

Dengan menghitung menggunakan langkah-langkah di atas, kita dapat 
menentukan jumlah frame dalam antrian. Kemudian kita dapat menentukan 
jumlah memori yang disediakan oleh bridge/router dalam kebutuhan yang 
memadai.  
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