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ANALISIS KINERJA PELAYANAN BONGKAR MUAT PADA 
TERMINAL JAMRUD BERDASARKAN MODEL SISTEM ANTRIAN 

 
(Studi Kasus Pada Terminal Jamrud PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Cabang Tanjung Perak) 
 
 

Oleh Kery Putra Aditya, 
 

Pembimbing Ida Yulianti, SE., MM., MBA. 
 

ABSTRAK 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model sistem antrian yang 
digunakan serta bagaimana kinerja sistem antrian dermaga Jamrud utara dalam 
pelayanan bongkar muat kapal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana penelitian ini menggambarkan 
mengenai kinerja pelayanan bongkar muat berdasarkan model sistem antrian, 
dengan menggunakan metode penelitian studi kasus untuk mengetahui 
permasalahan operasional yang mempengaruhi lamanya antrian. 
     Berdasarkan hasil analisis data, model sistem antrian pada dermaga Jamrud 
utara rata-rata adalah empat server, dan terbagi menjadi dua bagian kade meter 
untuk pelayanan general cargo dan curah kering yang masing masing memiliki 
dua kapasitas tambat atau server. Berdasarkan analisis model sistem antian, nilai 
Wq atau waiting time kapal belum mencapai kinerja yang ditetapkan, dan 
ditemukan adanya permasalahan sistem antrian dengan waktu yang cenderung 
lebih lama sehingga menyebabkan panjangnya jumlah antrian. Permasalahan 
tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor internal (pihak pelabuhan), faktor 
eksternal (pihak pengguna), dan faktor cuaca. Faktor internal dan eksternal 
merupakan faktor yang dapat dikendalikan perusahaan, yaitu dengan 
mengimplementasikan Total Productive Maintenance, analisis kebutuhan tenaga 
kerja, dan memastikan kesiapan untuk mengurangi waktu penundaan oleh 
pengguna. 
 
 
Kata Kunci : Pelabuhan, Bongkar Muat, Sistem Antrian, Kinerja, 

Pelabuhan Indonesia III, Terminal Jamrud. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

     Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga 

keberadaan transportasi laut sangat penting sebagai penghubung dan perdagangan 

antar wilayah di Indonesia. Transportasi laut merupakan urat nadi perekonomian 

bagi negara kepulauan, khususnya bagi Indonesia. Keberadaan transportasi laut di 

Indonesia dapat memperlancar kegiatan perekonomian di setiap daerah di 

Indonesia, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di 

Indonesia. Senada dengan penjelasan Adityawarman (2012) yaitu pembangunan 

ekonomi nasional dapat dipercepat dan diperluas salah satunya dengan strategi 

mengedepankan penguatan konektivitas antar pulau terutama pulau terluar. 

     Dibandingkan dengan model tansportasi lain, transportasi laut merupakan 

pilihan transportasi yang efisien bagi dunia perdagangan. Pengangkutan barang 

dalam jumlah besar baik dalam negeri maupun luar negeri lebih banyak 

menggunakan fasilitas transportasi laut, hal tersebut disebabkan karena biaya 

angkut (freight) per unit jauh lebih murah dibandingkan alat transportasi lainnya 

dan dapat diangkut dalam jumlah besar (Pelindo, 2009). 

     Perkembagan arus kapal juga terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. Perkembangan arus 

tersebut terjadi di dalam wilayah kerja Pelindo III yang membentang dari Jawa 

Tengah, Kalimantan Tengah, hingga Nusa Tenggara Timur. 
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Gambar 1.1. 
Perkembangan Arus Kapal Tahun 2010-2014 

 

Sumber : Annual Report PT. Pelindo III (Persero), 2014 

 

     Pelabuhan merupakan unsur penting dalam menunjang transportasi laut. 

Sebagai sub sistem dari transportasi laut, pelabuhan berperan sebagai pintu 

gerbang perdagangan bagi suatu daerah. Apabila dilihat perkembangan kota-kota 

besar di Indonesia, pelabuhan memiliki peran penting dalam menunjang 

pembangunan kota tersebut. Beberapa contohnya yaitu Jakarta dengan pelabuhan 

Tanjung Priok, dan Surabaya dengan pelabuhan Tanjung Perak. Menurut Lasse 

(2011), pengelolaan pelabuhan secara efisien dapat mendorong kemajuan 

perdagangan, bahkan bagi industri di daerah sekitar yang belum berkembang akan 

dapat berkembang dengan sendirinya. 

     Permintaaan pelayanan kepelabuhan diramalkan akan terus mengalami 

peningkatan seiring dengan pertumbuhan perdagangan dunia (Slamet, 2014). 

Apalagi, Indonesia pada akhir tahun 2015 dihadapkan dengan pemberlakuan 

perdagangan bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA dapat 
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score rank score rank score rank score rank score rank score rank score rank

Germany 4.12 1 4.10 2 4.32 1 3.74 4 4.12 3 4.17 1 4.36 4

Netherlands 4.05 2 3.96 4 4.23 3 3.64 11 4.13 2 4.07 6 4.34 6

Belgium 4.04 3 3.80 11 4.10 8 3.80 2 4.11 4 4.11 4 4.39 2

United Kingdom 4.01 4 3.94 5 4.16 6 3.63 12 4.03 5 4.08 5 4.33 7

Singapore 4.00 5 4.01 3 4.28 2 3.70 6 3.97 8 3.90 11 4.25 9

Hong Kong SAR, China 3.83 15 3.72 17 3.97 14 3.58 14 3.81 13 3.87 13 4.06 18

Malaysia 3.59 25 3.37 27 3.56 26 3.64 10 3.47 32 3.58 23 3.92 31

China 3.53 28 3.21 38 3.67 23 3.50 22 3.46 35 3.50 29 3.87 36

Thailand 3.43 35 3.21 36 3.40 30 3.30 39 3.29 38 3.45 33 3.96 29

Vietnam 3.15 48 2.81 61 3.11 44 3.22 42 3.09 49 3.19 48 3.49 56

Indonesia 3.08 53 2.87 55 2.92 56 2.87 74 3.21 41 3.11 58 3.53 50

Philippines 3.00 57 3.00 47 2.60 75 3.33 35 2.93 61 3.00 64 3.07 90

Somalia 1.77 160 2.00 147 1.50 160 1.75 159 1.75 160 1.75 160 1.88 160

Timeliness
Country

overall LPI Customs Infrastructure
International 

shipments

Logistics 

quality and 

competence

Tracking and 

tracing

menjadi peluang bagi Indonesia dan juga tantangan bagi Indonesia untuk bersaing, 

namun menurut hasil survey World Bank mengenai Logistic Performance Index 

160 negara di dunia, Indonesia masih memiliki peringkat dibawah negara-negara 

ASEAN lainya, terutama dalam hal infrastruktur yang berperan dalam menunjang 

aktivitas logistik di Indonesia masih memiliki nilai yang lebih rendah dari 

beberapa negara Asean lainnya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. 
Logistic Performance Index Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : World Bank, 2014 

      

     Di Indonesia pengelolaan pelabuhan dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik 

negara), dan terbagi menjadi empat bagian wilayah, yaitu: (1) PT. Pelabuhan 

Indonesia I (Persero), meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan 

kepulauan Riau. (2) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), meliputi Provinsi 

Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, 

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. (3) PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero), meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, 
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NTT, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. (4) PT. Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero), meliputi wilayah Papua, Maluku, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. 

     Jawa Timur memiliki salah satu pelabuhan besar dan strategis di Indonesia, 

yaitu pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan 

salah satu pintu gerbang transportasi laut untuk Indonesia bagian timur, berperan 

sebagai pusat kolektor dan distribusi barang dari Kawasan Timur Indonesia, 

khususnya dari Propinsi Jawa Timur (Khabibah dkk, 2011). Keberadaan 

pelabuhan Tanjung Perak telah memberikan suatu kontribusi yang cukup besar 

bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peranan yang penting tidak hanya bagi 

peningkatan lalu lintas perdagangan di Jawa Timur tetapi juga di seluruh Kawasan 

Timur Indonesia (Ellena, 2015).  

     Pelabuhan Tanjung Perak terus membenahi diri untuk meningkatkan 

pelayanannya, salah satunya dengan penerapan strategi klasterisasi terminal. 

Klasterisasi terminal atau penataan bongkar muat bertujuan untuk memfokuskan 

jenis muatan yang dilayani untuk setiap terminal di Pelabuhan tanjung Perak. 

Program klasterisasi terminal ini telah berhasil meningkatkan kapasitas dan 

kinerja dari pelabuhan Tanjung Perak (Pelindo III, 2014). Pada Gambar 1.2. 

menunjukkan peningkatan volume bongkar muat pada pelabuhan tanjung perak, 

peningkatan ini salah satunya juga didukung karena meningkatnya jumlah 

kunjungan kapal pada Pelabuhan Tanjung Perak.  
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Gambar 1.2. 
Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Perak 

Tahun 2013-2014 

 

 

     Terminal Jamrud merupakan salah satu dari tujuh terminal yang terletak di 

pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Terminal Jamrud melayani jenis muatan 

general cargo dan curah kering (dry bulk) baik domestik maupun internasional. 

Terminal Jamrud merupakan terminal yang sibuk diantara tiga terminal lain yang 

dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), cabang Tanjung Perak. 

Terminal Jamrud memiliki tiga dermaga untuk melayani kapal sandar atau tambat, 

dermaga utara dan barat untuk kapal internasional, dan dermaga selatan untuk 

kapal domestik. Kapasitas tambat suatu dermaga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu 

panjang dermaga dan panjang kapal (Khabibah dkk, 2011). Apabila kapal yang 

akan bertambat belum mendapatkan dermaga yang sesuai dengan panjang 

kapalnya atau masih ada kapal lain yang sedang dilayani atau bertambat, maka hal 

itu yang menimbulkan fenomena antrian dalam pelayanan bongkar muat.  

     Pada terminal Jamrud, terkadang terdapat kapal yang harus menunggu hingga 

beberapa hari untuk dapat di layani pada dermaga. Waktu tunggu kapal yang lama 

Bongkar Muat

2013 10,757,350 1,827,419

2014 11,042,921 2,371,098
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T
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Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2015 
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akan dapat mempengaruhi kualitas muatan dan menyebabkan meningkatnya biaya 

logistik (Khabibah dkk, 2011). Selain itu, apabila waktu menunggu (Waiting 

Time) tidak dapat dikendalikan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang 

Tanjung Perak, maka akan berakibat kontra produktif bagi kinerja perusahaan 

(Lasse, 2011). Menurut Lasse (2011) kinerja pelabuhan adalah tingkat 

keberhasilan pelayanan pada suatu periode waktu tertentu, yang ditentukan oleh 

indikator output (besarnya troughput lalu-lintas barang), indikator service 

(lamanya waktu pelayanan kapal selama di dalam daerah lingkungan kerja 

pelabuhan), dan indikator utilisasi (sejauh mana fasilitas dermaga dan sarana 

penunjang dimanfaatkan secara intensif). 

     Penyebab dari lamanya waktu menunggu pada terminal Jamrud dapat 

dikarenakan permasalahan dalam pelayanan bongkar muat karena kerusakan alat 

maupun ketidaksiapan pemilik serta muatan yang mengakibatkan keterlambatan 

atau pemberhentian sementara operasi bongkar muat (Idle Time), sehingga jadwal 

penambatan kapal sesudahnya akan terlambat, serta mengakibatkan semakin 

panjangnya jumlah antrian kapal. 

     Indonesia harus dapat meningkatkan daya saing kinerja logistik, khususnya 

dalam hal kepelabuhan di dunia internasional terutama pada negara-negara Asean 

dengan diberlakukannya MEA, dampak mengenai panjangnya antrian harus dapat 

dipikirkan perusahaan. Perusahaan harus dapat mencapai kondisi optimal baris 

antrian yang pendek, hal ini penting untuk meminimalisir kerugian (Arifin dkk, 

2015). Teori antrian dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai perilaku 

sistem dan kinerjanya (Zavanella et al., 2015). Analisis sistem antrian 

menghasilkan beberapa ukuran kinerja dalam suatu sistem antrian tersebut 
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(Heyzer & Render, 2006). Hasil analisis sistem antrian akan dapat 

menggambarkan indikator service dalam kinerja pelabuhan mengenai lamanya 

waktu pelayanan kapal selama di dalam wilayah pelabuhan. Hasil tersebut dapat 

digunakan manajer dalam pengambilan keputusan masalah antrian dalam suatu 

operasi (Taylor, 2005). Serta dapat digunakan sebagai pedomam untuk keputusan 

perencanaan kapasitas (Marsudi). 

     Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: 

“ANALISIS KINERJA PELAYANAN BONGKAR MUAT PADA 

TERMINAL JAMRUD BERDASARKAN MODEL SISTEM ANTRIAN 

(Studi Kasus Pada Terminal Jamrud PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) 

Cabang Tanjung Perak)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model sistem antrian yang digunakan pada dermaga Jamrud utara 

Terminal Jamrud. 

2. Bagaimana kinerja sistem antrian pada dermaga Jamrud utara Terminal 

Jamrud. 
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1.3. Tujuan penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui model antrian yang digunakan pada dermaga Jamrud utara 

Terminal Jamrud. 

b. Untuk mengetahui kinerja sistem antrian pada dermaga Jamrud utara 

Terminal Jamrud. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

     Penelitian ini sebagai suatu pengetahuan dan pengalaman serta sekaligus 

pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah. 

 

2. Bagi Perusahaan 

     Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak PT. Pelindo III, Cabang Tanjung Perak untuk pengembangan atau 

peningkatan kinerja pelayanan, khususnya terminal Jamrud untuk mengurangi 

waiting time kapal yang akan bertambat pada terminal Jamrud. 

 

3. Bagi Fakultas 

     Dapat digunakan sebagai tambahan pustaka yang bermanfaat bagi rekan-

rekan mahasiswa, khususnya jurusan manajemen konsentrasi operasional 

guna menambah khasanah ilmu pengetahuan. 
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4. Bagi Peneliti Berikutnya 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

referensi untuk penelitian yang lebih mendalam bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Applications of Queuing Theory in the Tobacco Supply  

     Penelitian ini dilakukan oleh Moh Zainal Arifin, Banun Diyah Probowati, & 

Sri Hastuti, dan dimuat dalam jurnal ScienceDirect mengenai Agriculture and 

Agriculture Science Procedia, volume 3, Tahun 2015, halaman 255-261..  

Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ Kabupaten Pamekasan, Madura. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui sistem antrian dalam suplai tembakau PT. XYZ. 

Mendapatkan sistem antrian yang tepat dalam suplai tembakau PT. XYZ. Dan 

mendapatkan biaya terendah pada sistem antrian didalam suplai tembakau PT. 

XYZ dengan mengaplikasikan teori antrian. 

     Hasil dari penelitian ini yaitu sistem antrian pada gudang PT XYZ yaitu 

multiple channel dengan 4 pelayanan, dengan tingkat kedatangan (λ) 12.625 

unit/jam, dan tingkat pelayanan (μ) 21 unit/jam. Waktu menunggu untuk dilayani 

(Wq) yaitu 0,003 menit, dan rata-rata menghabiskan waktu 2,877 menit didalam 

sistem (W). panjang antrian (Lq) yaitu 0,0006 unit atau sama dengan satu unit 

kendaraan, dan panjang antrian didalam sistem (L) yaitu 0,605 unit, atau sama 

dengan 21 unit kendaraan. Biaya terendah yang dapat dikeluarkan bandol yaitu Rp 

450.000 untuk satu unit pick up dengan dua pekerja, dan Rp 700.000 untuk satu 

unit truck dengan dua pekerja. Penghitungan model antrian dilakukan secara 

manual dan juga menggunakan software Quantitative Methods 2.0 for windows. 



11 
 

 

 

2.1.2. Sistem Antrian Pelayanan Bongkar Muat Kapal di Terminal Berlian 

Pelabuhan Tanjung Perak  

     Penelitian ini dilakukan oleh Rukhana Khabibah, Hery Tri Sutanto, & Yuliani 

Puji Astuti, dan dimuat dalam jurnal MATHunesa  ,vol 2, nomor 2,  tahun 2013. 

Penelitian ini dilakukan pada Terminal Berlian Barat, Pelabuhan Tanjung Perak, 

Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model antrian, peluang 

sistem dalam kondisi sibuk, peluang sistem dalam kondisi menganggur, peluang 

jumlah kapal kurang dari kapasitas dermaga, dan jumlah optimum pelayanan di 

dermaga 

     Hasil dari penelitian ini yaitu sistem antrian pada Terminal Berlian barat yaitu 

(M/M/3):(FCFS/  /  ) atau multiple channel dengan tiga server. Berdasarkan 

perhitungan probabilitas, ketiga dermaga  telah tergunakan, namun tingkat 

kesibukannya tidak terlalu tinggi, berikut hasil penghitungannya; Januari: P0 = 

0,456 , Pn>k =0,04898 , P(n<k-1) = 0,9510. Februari: P0 = 0,3059 , Pn>k =0,1167 , 

P(n<k-1) = 0,8447. Maret: P0 = 0,3545 , Pn>k = 0,0964 , P(n<k-1) = 0,9036. Menurut 

hasil penghitungan sistem antrian selalu terdapat kapal sandar, dan tidak ada hari 

yang tidak sibuk, berikut hasil penghitungannya; Januari: Lq = 0,02825 , L = 

0,8095 , Wq = 13,56 menit/kapal, W = 16,1 jam/kapal. Februari: Lq = 0,0553 , L = 

1,1817 , Wq = 26,5 menit/kapal, W = 23,6 jam/kapal. Maret: Lq = 0,04764 , L = 

1,0719 , Wq = 17,1 menit/kapal, W = 16,1 jam/kapal. Untuk jumlah kapal 

optimum yang terdapat dalam sistem antrian kapal di terminal Berlian Barat 

adalah dua sampai tiga kapal. Alat bantu yang digunakan yaitu Minitab 16 untuk 

menduga distribusi data, dan SPSS 16 untuk menguji distribusi data dengan uji 

Kolmogrov-Smirnov. 

8 8 
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2.1.3. Analisis Penerapan Teori Antrian pada Sistem Penambatan Kapal 

Pelabuhan PT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok  

     Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Fathonny Kusmadi  dalam  skripsi 

Department Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian 

Bogor, tahun 2013. Penelitian Ini dilakukan pada Pelabuhan Tanjung Priok, 

Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model antrian yang 

digunakan di pelabuhan milik PT. Pelindo II cabang Tanjung Priok selama ini, 

dan menganalisis sistem antrian pelayanan kapal yang seharusnya diterapkan di 

pelabuhan milik PT. Pelindo II cabang Tanjung Priok yang dapat menghasilkan 

solusi optimal. Penyelesaian masalah tersebut menggunakan penghitungan metode 

simulasi. 

     Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa sistem antrian adalah Multi 

Channel Single Phase, dengan disiplin antrian First In First Out, dan memiliki 

populasi tidak terbatas, serta data telah memenuhi setiap kriteria. Berdasarkan 

metode simulasi, sistem antrian pelayanan kapal yang ada saat ini masih bisa 

dimaksimalkan karena nilai utilitas dari  sistem masih dibawah 0,89 atau 89%. 

Selain itu nilai waktu tunggu total (W), rata-rata waktu tunggu dalam antrian 

(Wq), rata-rata waktu tunggu dalam sistem (Ws), serta probability Idle (P0)  yang 

diperoleh dalam metode simulasi menunjukan angka yang jauh lebih efektif.  

     Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Microsoft Excel 2010 

untuk uji kecukupan data dan simulasi secara manual, Minitab 16 untuk uji 

keseragaman data, SPSS untuk uji distribusi data, dan POM-QM for Windows 

untuk penghitungan model simulasi. 
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2.1.4. Pencapaian Kesaimbangan Lintasan Produksi Pada Lini Penyortiran 

Rokok : Pendekatan Model Antrian 

     Penelitian ini dilakukan oleh Lussia Mariesti Andriany  dalam  skripsi Jurusan  

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, tahun 

2010. Penelitian ini dilakukan pada pabrik rokok Djagung Padi, Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model antrian pada lini penyortiran 

rokok di pabrik rokok Djagung Padi, dan untuk mengetahui jumlah server optimal 

berdasartkan biaya total minimum. 

     Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui model antrian pada lini penyortiran 

yaitu (M/M/1):(FCFS/  /   ) atau single server single phase. Kondisi sistem antrian 

tersebut ternyata yang menyebabkan kemacetan yang mengganggu kelancaran 

produksi. Saran dari penelitian ini yaitu dengan menambahkaan satu server, 

dengan penambahan tersebut mampu mengurangi waktu antrian rata-rata yaitu 

1,14 menit menjadi 0,07 menit, dan dengan total biaya lebih rendah yaitu Rp. 

1.617.667 menjadi Rp. 1.325.335 dengan penambahan satu server. 

     Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Microsoft Excel 2007 

untuk uji keseragaman dan kecukupan data, SPSS 13 untuk uji distribusi, dan 

Excell QM2 untuk penghitungan model antrian. 

 

2.2. Manajemen Kepelabuhan 

     Dalam buku manajemen kepelabuhan oleh Lasse (2011). Definisi pelabuhan 

dan kepelabuhan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, 

adalah sebagai berikut: 

     “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

8 8 
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pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 
intra dan antarmoda transportasi” dan 
     “Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus 
lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antarmoda serta mendorong 
perekonomian nasional dan daerah dengan tetetap memperhatikan tata ruang 
wilayah”. 
 

2.2.1. Operasional Pelabuhan 

     Aktivitas operasional pelabuhan dimulai dari pelayanan kapal, kemudian 

dilanjutkan dengan pelayanan terminal, dan dilengkapi dengan pelayanan 

tambahan atau pendukung. 

a. Pelayanan Kapal 

1. Labuh, merupakan kolam pelabuhan yang digunakan kapal untuk berlabuh 

dan menunggu pelayanan berikutnya yaitu bertambat.  

2. Pemanduan, merupakan kegiatan memandu nahkoda kapal yang dilakukan 

oleh pelaut nautis dengan menginformasikan kondisi perairan agar 

navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar.  

3. Penundaan, merupakan kegiatan membantu kapal bertambat atau keluar 

tambatan dengan cara mendorong, menarik, mengawal, menjaga, dan 

menggandeng kapal untuk berolah gerak menggunakan kapal tunda.  

4. Tambat, merupakan aktivitas merapat atau bersandarnya kapal pada 

fasilitas pelabuhan baik berupa dermaga, pelampung, breasthing dolphin, 

maupun pinggiran pantai. 
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5. STS Transfer, merupakan kegiatan pemindahan muatan langsung dari 

kapal ke kapal dalam kolam labuh sementara, sehingga kapal tidak perlu 

bertambat. 

 

b. Pelayanan Terminal 

     Terminal merupakan lokasi khusus yang digunakan untuk bongkar/muat 

barang atau petikemas, serta naik turunnya penumpang di dalam pelabuhan. 

Bentuk pelayanan dalam pada terminal yaitu aktivitas bongkar muat. 

Pelaksanaan bongkar muat dapat dilakukan secara truck loosing atau secara 

langsung ke truck, selain itu dapat juga dilakukan  secara non truck loosing 

ataumelalui penimbunan. 

     Pekerjaan bongkar muat dibagi menjadi tiga pekerjaan utama, yaitu: 

1. Stevedoring, merupakan kegiatan membongkar muatan dari kapal ke 

dermaga, truk, tongkang, atau kegiatan sebaliknya yaitu memuat dari 

dermaga, truk, tongkang ke dalam kapal dengan bantuan alat bongkar 

muat. 

2. Cargodoring, merupakan kegiatan mengangkut barang dari dermaga ke 

lapangan penumpukan, gudang. Atau sebaliknya dari lapangan, gudang ke 

dermaga. 

3. Receiving/Delivery. Receiving merupakan kegiatan menerima barang dari 

truk dan menyusunnya ke dalam gudang atau lapangan penumpukan. 

Delivery merupakan kegiatan mengambil barang dari gudang atau 

lapangan penumpukan kemudian menyusunnya di atas truk. 
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c. Pelayanan Pendukung 

1. Penumpukan. Fasilitas pelabuhan untuk menumpuk barang-barang 

bongkar muat, bertanggung jawab terhadap keselamatan barang, dan 

receiving delivery.  

2. Gudang. Tempat penumpukan tertutup, terbagi atas Gudang Lini I yang 

berada di tepi laut, dan Gudang Lini II yang dibangun di luar pelabuhan.  

3. Lapangan penumpukan. Diperuntukkan barang berat, tahan cuaca, dan 

tidak mudah hilang. Lapang terbagi atas Lapangan Penumpukan Lini I 

untuk barang yang masih dalam pengawasan Bea Cukai, dan Lapangan 

Penumpukan Lini II untuk yang telah menyelesaikan dokumen Bea Cukai. 

 

2.2.2. Service Terhadap Kapal 

     Menurut Lasse (2011) dalam buku Manajemen Kepelabuhan. Pelayanan kapal 

diukur dengan satuan waktu, yakni berapa lama kapal berada di terminal dan di 

pelabuhan untuk melaksanakan bongkar muat barang. Waktu kapal di pelabuhan 

adalah Turn Round Time (TRT) atau Ship’s Time in Port. TRT dihitung sejak 

kapal tiba sampai kapal bertolak meninggalkan pelabuhan. Waktu kapal di 

terminal/dermaga adalah Ship’s Time at Berth atau Berthing Time (BT). BT 

dihitung sejak ikat tali pertama di dermaga sampai lepas tali terakhir dari 

dermaga. Waktu kerja bongkar muat adalah Operational Time atau Berth Working 

Time (BWT). Waktu sesungguhnya bongkar muat berlangsung, adalah Effective 

Time (ET). 

     Dalam kunjungan kapal ke suatu pelabuhan ada tiga kategori waktu yang 

apabila tidak dikendalikan akan berakibat kontra produktif (Lasse, 2011), yakni 
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(1) waktu tunggu fasilitas bertambat dan pelayanan pandu & tunda atau Waiting 

Time (WT); waktu pelayanan pandu & tunda (Pilot Service Time) berlangsung dua 

kali (masuk dan keluar); (2) waktu terjadwal tanpa kegiatan atau Non Operational 

Time (NOT); dan (3) waktu stop operasi bongkar muat atau Idle Time (IT) yang 

terjadi suatu waktu ketika alat tidak siap, menunggu muatan, cuaca buruk, dan 

pergantian shift. 

     Pada Gambar 2.1. dapat dijelaskan bahwa seluruh atau 100% waktu kapal 

dinyatakan sebagai TRT meliputi waktu kapal berada di lokasi labuh jangkar, di 

dermaga, dan mengolah gerak (approaching). BT merupakan porsi terbesar dari 

TRT setelah dikurangi WT dan Pilot Service Time. Setelah kapal berada di 

dermaga, tidak dapat seluruh waktu BT dialokasikan untuk handling muatan, 

melainkan sebagian terjadwal sebagai NOT, namun sebagian besar terpakai 

sebagai BWT. 

 

Gambar 2.1. 
Kinerja Pelayanan Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lasse, 2011 
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2.2.3. Kinerja Pelabuhan 

       Menurut buku refrensi Manajemen Kepelabuhan Seri 1, Edisi II, Tahun 2009. 

Indikator kinerja pelabuhan adalah prestasi dari output atau tingkat keberhasilan 

pelayanan, penggunaan fasilitas maupun peralatan pelabuhan pada suatu periode 

waktu tertentu, yang ditentukan dalam ukuran satuan waktu, satuan berat, ratio 

perbandingan (prosentase). 

     Indikator kinerja pelabuhan dapat dikelompokkan sedikitnya atas 3 (tiga) 

kelompok indikator, yaitu: 

- Indikator Output (Kinerja Pelayanan Kapal & Barang dan Produktivitas B/M 

Barang) indikator yang berkaitan dengan informasi mengenai besarnya 

troughput lalu-lintas barang yang melalui suatu peralatan atau fasilitas 

pelabuhan dalam periode waktu tertentu; 

- Indikator Service (Kinerja Trafik), dasarnya merupakan indikator berkaitan 

dengan informasi mengenai lamanya waktu pelayanan kapal selama di dalam 

daerah lingkungan kerja pelabuhan; 

- Indikator Utilisasi (Utilisasi Fasilitas Pelabuhan dan Alat Produksi) 

digunakan untuk mengukur sejauh mana fasilitas dermaga dan sarana 

penunjang dimanfaatkan secara intensif. 

 

2.3. Manajemen Operasional 

     Manajemen operasi (operation management) merupakan rangkaian aktivitas 

untuk menciptakan nilai dengan mengubah input menjadi output dalam bentuk 

barang atau jasa (Heyzer & Render, 2006). Manajemen operasi juga disebut 
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sebagai kegiatan produksi yang sedang berjalan di dalam organisasi atau 

perusahaan (Heyzer & Render, 2006). Produksi itu sendiri merupakan sebuah 

proses dalam menciptakan barang atau jasa (Heyzer & Render, 2006). Dari 

berbagai penjelasan tersebut, maka kegiatan produksi dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.2. 
Kegiatan Produksi Sebagai Sebuah Proses Transformasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Russel & Taylor, 2011 

 

     Sebagian besar pengeluaran perusahaan adalah berasal dari manajemen 

operasi, oleh karena itu manajemen operasi berpeluang lebih besar dalam 

peningkatan keuntungan bagi perusahaan misalnya dengan pengurangan biaya 

produksi dengan melakukan efisiensi (Heyzer & Render, 2006). Peningkatan 

efisiensi dalam proses produksi akan menjadikan organisasi atau perusahaan 

semakin produktif dan nilai memiliki nilai tambah yang lebih besar dari barang 

atau jasa yang dihasilkan (Heyzer & Render, 2006). 

     Efisiensi dapat dicapai dengan melakukan pekerjaan dengan baik, dengan 

menggunakan sumber daya yang minimum dan limbah atau waste yang minimum 

pula (Heyzer & Render, 2006). Penerapan manajemen operasi mampu membantu 
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untuk mencapai efisiensi, dan juga membantu untuk mencapai efektivitas dengan 

mengembangkan dan menggunakan strategi manajemen operasi dengan benar 

(Heyzer & Render, 2006).  

 

2.4. Pengertian Teori Antrian    

     Menurut Suad Husnan (1982) terdapat berbagai contoh di dalam proses 

industri yang dapat menimbulkan masalah baris tunggu (waiting lines) atau yang 

sering disebut sebagai masalah antrian (queue). Sebagai contoh ketika beberapa 

konsumen, karyawan, komponen, atau mesin-mesin yang sedang menunggu untuk 

dilayani, namun pada saat yang bersamaan pelayanan (server) sedang melayani 

yang lainnya sehingga menimbulkan baris tunggu (waiting lines), karena server 

tidak mampu untuk melayani semuanya pada sat yang bersamaan. Atau menurut 

Taylor (2005) suatu antrian terbentuk karena tingkat kedatangan pada pelayanan 

(server) melebihi kecepatan server dalam melayani mereka. 

     Bentuk analisis antrian bukanlah analisis deterministik, melainkan analisis 

probabilitas. Oleh karena itu, karakteristik operasi yang bersifat probabilistik 

merupakan hasil dari analisis antrian (Taylor, 2005).  

     Hasil dari analisis sistem antrian menghasilkan beberapa ukuran kinerja dalam 

suatu sistem antrian tersebut (Heyzer & Render, 2006). Hasil tersebut dapat 

digunakan manajer dalam pengambilan keputusan masalah antrian dalam suatu 

operasi (Taylor, 2005). Berikut adalah ukuran kinerja tersebut menurut Heyzer & 

Render (2006) : 

1. Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam mengantri. 

2. Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem (mulai mengantri  
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Karakteristik Kedatangan 
•  Ukuran populasi kedatangan 
•  Perilaku Kedatangan 
•  Distribusi statistik kedatangan 

Karakteristik Antrian 
•  Terbatas atau tidak terbatas 
•  Aturan antrian 

Karakteristik Pelayanan 
•  Desain pelayanan 
•  Distribusi statistik 

pelayanan 

…… 

Populasi 
mobil kotor 

Kedatangan dan 
populasi umum Antrian 

Fasilitas 
pelayanan Keluar dari sistem 

Kedatangan pada 
sistem 

Berada dalam sistem Keluar dari sistem 

hingga selesai dilayani). 

3. Rata-rata panjang antrian atau jumlah pelanggan yang mengantri. 

4. Rata-rata jumlah pelanggan di dalam sistem (yang mengantri dan yang 

dilayani). 

5. Probabilitas tidak ada kedatangann pada fasilitas pelayanan atau kosong. 

6. Tingkat utilitas sistem. 

7. Probabilitas beberapa jumlah pelanggan (k) ada di dalam sistem 

 

2.5. Sistem Antrian 

     Suatu proses ketika pelanggan mengantri untuk memperoleh pelayanan tertentu 

pada server disebut sebagai sistem antrian (Jacobs & Chase, 2015). Menurut 

Heyzer & Render (2006), di dalam sebuah sistem antrian terdapat tiga komponen 

utama, yaitu (1) karakteristik kedatangan, (2) karakteristik antrian, dan (3) 

karakteristik pelayanan. Dari penjelasan diatas, sebuah sistem antrian dapat 

digambarkan dalam Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3. 
Tiga Komponen dari Sistem Antrian, di Tempat Pencucian Mobil Dave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Heyzer & Render, 2006 
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     Dalam komponen karakteristik kedatangan, terdapat tiga hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: ukuran populasi kedatangan, perilaku kedatangan, dan 

distribusi statistik kedatangan. Ukuran populasi kedatangan merupakan sumber 

kedatangan yang tidak terbatas atau terbatas. Perilaku kedatangan merupakan 

perilaku pelanggan (sabar atau tidak sabar) yang datang dalam antrian.  Distribusi 

statistik kedatangan merupakan pola distribusi yang diikuti oleh tingkat 

kedatangan. 

     Dalam komponen karakteristik antrian, terdapat dua hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: terbatas atau tidak terbatas, dan aturan antrian. Terbatas atau 

tidak terbatas merupakan apakah jumlah antrian dibatasi atau tidak. Aturan antrian 

merupakan urutan atau disiplin antrian yang digunakan dalam sistem antrian. 

      Yang terakhir dalam komponen karakteristik pelayanan, terdapat dua hal yang 

harus diperhatikan, yaitu: desain pelayanan dan distribusi statistik pelayanan. 

Desain pelayanan merupakan struktur antrian yang digunakan dalam pelayanan. 

Distribusi statistik pelayanan adalah pola distribusi yang diikuti oleh tingkat 

pelayanan. 

 

2.5.1. Populasi Pelanggan 

     Sumber masuknya pelanggan dalam sebuah sistem dapat bersumber dari 

populasi yang terbatas (finite) atau populasi tidak terbatas (infinite). Mengetahui 

perbedaan dalam hal ini penting karena analisis didasarkan pada premis yang 

berbeda, serta membutuhkan rumus persamaan yang berbeda dalam pengambilan 

solusi (Jacobs & Chase, 2015). 

     Populasi pelanggan tidak terbatas (infinite) dicontohkan misalnya pada 

kedatangan mobi di tempat pencucian mobil, kedatangan para pengunjung 
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disebuah supermarket, dan kedatangan para mahasiswa pada sebuah universitas 

besar untuk mendaftarkan diri (Heyzer & Render, 2006). Pada tipe infinite, objek 

atau pelanggan yang datang untuk meminta pelayanan pada server bersifat acak 

(tidak tentu) (Haming, 2007). Hal ini dikarenakan tidak dibatasinya jumlah 

populasi yang dimiliki sehingga tingkat kedatangan tidak dapat dipastikan. 

     Sedangkan sebagai contoh populasi pelanggan yang terbatas (finite) yaitu, 

ruang perbaikan sebuah perusahaan ankutan truk, yang memiliki armada truk 

sejumlah 20 truk. Antrian yang terjadi pada server atau ruang perbaikan truk 

tersebut memiliki populasi kedatangan pelanggan yang terbatas (finite) yaitu 

sebesar 20 truk (Taylor, 2005).  

 

2.5.2. Disiplin Antrian 

     Disiplin antrian (queue discipline) merupakan urutan menunggu pelanggan 

yang akan dilayani pada server (Taylor). Ada empat bentuk disiplin pelayanan 

yang biasa digunakan (Khabibah et al., 2011), yaitu : 

1. First Come First Served (FCFS) atau First In  First Out (FIFO) artinya, yang 

datang pertama (pertama masuk), adalah yang pertama dilayani (pertama 

keluar). Contohnya pada loket pembelian tiket kereta. Menurut Jacobs & 

Chase (2015) disiplin ini merupakan disiplin yang paling umum digunakan, 

dan juga dianggap sebagai yang paling adil 

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

datang terakhir (terakhir masuk), adalah yang pertama dilayani (keluar 

pertama keluar). Contohnya pada antrian barang dalam bagasi, karena yang 

terakhir masuk akan pertama diambil karena paling mudah di jangkau. 
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3. Service In Random Order (SIRO) artinya, panggilan siapa yang akan pertama 

di layani didasarkan pada peluang secara acak, tidak mempertimbangkan 

siapa yang datang lebih dulu. 

4. Priority Service (PS) artinya, antrian pelayanan berdasarkan pada pelanggan 

yang mempunyai prioritas lebih tinggi atau yang dianggap lebih penting yang 

akan di dahulukan. Sebagai contoh, berikut adalah bagan aturan prioritas 

menurut Jacobs & Chase (2015): 

 

Gambar 2.4. 
Bagan Aturan Prioritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Jacobs & Chase, 2015 

 

2.5.3. Tingkat Kedatangan 

     Tingkat kedatangan adalah rata-rata pelanggan yang datang pada server untuk 

dilayani dalam suatu jumlah untuk periode waktu tertentu (Suad Husnan, 1982). 

Contohnya tingkat kedatangan pelanggan pada tempat pangkas rambut sebanyak 5 

Datang pertama, dilayani pertama 

Waktu pemrosesan tersingkat 

Mengutamakan yang telah 
melakukan pemesanan 

Mengutamakan kondisi darurat 

Kebutuhan terbatas 

Lain-lain 

Ketertiban dalam antrian 
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orang per jam, atau tingkat kedatangan pelanggan pada bengkel sebanyak 150 

kendaraan per bulan.  

     Tingkat kedatangan secara umum di asumsikan bervasiasi secara acak, atau 

saling independen satu sama lain (Taylor, 2005), dan kedatangan tidak dapat 

diramalkan secara tepat (Heyzer & Render, 2006). Berdasarkan asumsi tersebut, 

diasumsikan suatu tingkat kedatangan pada server mengikuti suatu bentuk 

distribusi probabilitas. Tingkat kedatangan pada server sering di definisikan 

sebagai distribusi poisson (poisson distribution), walaupun tingkat kedatangan 

dapat digambarkan mengikuti distribusi manapun (Taylor, 2005). 

     Distribusi poisson merupakan distribusi probabilitas yang diskrit (0, 1, 2, 

3,….), yang dapat ditetapkan dengan rumus berikut (Heyzer & Render, 2006): 

 

���� = ���	

�!  , untuk x = 0, 1, 2, 3, 4, … 

keterangan : P(x) = probabilitas kedatangan sejumlah x 

 x = jumlah kedatangan per satuan waktu 

 λ = tingkat kedatangan rata-rata 

 e = 2,7183 (dasar logaritma) 

 

2.5.4. Tingkat Pelayanan 

     Tingkat pelayanan menunjukkan suatu tingkat dimana server dapat melayani 

pelanggan yang memerlukan pelayanan dalam sejumlah waktu tertentu (Suad 

Husnan, 1982). Sebagai contoh, rata-rata waktu pelayanan pada pangkas rambut 

adalah 10 menit per pelanggan atau memiliki tingkat pelayanan 6 pelanggan per 

jam. 
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     Serupa dengan tingkat kedatangan, suatu waktu pelayanan yaitu merupakan 

variabel acak, dan waktu pelayanan didistribusikan mengikuti suatu distribusi 

probabilitas (Taylor, 2005). Banyak kasus yang mengasumsikan bahwa waktu 

pelayanan acak dijelaskan oleh distribusi probabilitas eksponensial negatif 

(negative exponential probability), atau kecil kemungkinan waktu pelayanan 

melebihi waktu rata-rata (Heyzer & Render, 2006). 

     Dalam melakukan analisis sistem antrian, kedatangan maupun pelayanan harus 

dalam unit pengukuran yang cocok atau sama. Sehingga, agar dapat dihubungkan 

dengan tingkat kedatangan, waktu pelayanan harus dinyatakan dalam tingkat 

pelayanan (seperti contoh sebelumnya) (Taylor, 2005). 

 

2.5.5. Struktur Antrian 

     Struktur antrian menggambarkan mengenai sistem pelayanan yang digunakan. 

Menurut Heyzer & Render (2006), sistem pelayanan umumnya digolongkan 

menurut jumlah saluran (channel), dan jumlah tahapan (phase). Pemilihan bentuk 

struktur antrian tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani, dan tergantung 

pada prosedur yang harus di ikuti dalam pemberian pelayanan (Jacobs & Chase, 

2015). 

     Berikut adalah macam-macam dan penjelasan dari bentuk-bentuk struktur 

antrian: 

1. Saluran tunggal, tahapan tunggal (single channel, single phase) 

     Struktur ini merupakan sistem pelayanan yang hanya memiliki satu 

saluran pelayanan (server) dan pelayanan yang diberikan dapat selesai dan 

sempurna hanya dengan satu tahapan saja. Sebagai contoh yaitu pada usaha 



27 
 

 

 

pangkas rambut yang hanya dilayani oleh seorang tukang cukur, dan 

pelayanan akan selesai dan sempurna hanya dalam satu tahap saja (Haming, 

2007). 

 

Gambar 2.5. 
Sistem Saluran Tunggal, Tahapan Tunggal  

 

 

 

Sumber : Heyzer & Render, 2006 

 

2. Saluran tunggal, tahapan ganda (single channel, multiphase) 

     Struktur ini merupakan sistem pelayanan yang hanya memiliki satu 

saluran pelayanan (server), namun pelayanan yang diberikan akan selesai dan 

sempurna melalui beberapa tahapan. Sebagai contoh yaitu usaha salon yang 

menyediakan beberapa fasilitas pelayanan misalnya mulai dari pangkas 

rambut kemudian dilanjutkan dengan keramas, tetapi petugasnya hanya satu 

orang di setiap tahap (Haming, 2007). 

 

Gambar 2.6. 
Sistem Saluran Tunggal, Tahapan Ganda  

 

 

 

Sumber : Heyzer & Render, 2006 
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3. Saluran ganda, tahapan tunggal (multichannel, single phase) 

     Struktur ini pada dasarnya merupakan penggandaan dari sistem Saluran 

tunggal, tahapan tunggal (single channel, single phase). Pelayanan yang 

diberikan akan selesai dan sempurna hanya dengan satu tahapan saja, tetapi 

tenaga pelayanan atau server lebih dari satu. Sebagai contoh yaitu usaha 

pangkas rambut yang dilayani oleh dua atau lebih dari satu orang tukang 

cukur (Haming, 2007). 

 

Gambar 2.7. 
Sistem Saluran Ganda, Tahapan Tunggal  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heyzer & Render, 2006 

 

4. Saluran ganda, tahapan ganda (multichannel, multiphase) 

     Struktur ini merupakan sistem yang memiliki saluran pelayanan lebih 

daripada satu barisan atau lebih daripada satu orang, dan pelayanan yang 

diberikan akan selesai dan sempurna dalam beberapa tahapan (Haming, 

2007). Sebagai contoh yaitu usaha salon yang memiliki dua atau lebih dari 

satu petugas pelayanan pada setiap tahapan pelayanan. 
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Gambar 2.8. 
Sistem Saluran Ganda, Tahapan Ganda 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heyzer & Render, 2006 

 

2.6. Model Antrian 

     Model antrian digunakan untuk menganalisis beberapa sistem antrian atau 

permasalahan jalur antrian dengan sistem yang berbeda, sistem yang paling umum 

diantaranya yaitu sistem pelayanan tunggal (single server system), dan sistem 

pelayanan multiple (multiple server system) (Taylor, 2005). Pada Tabel 2.1. 

menunjukkan empat model antian yang biasa digunakan dalam sistem antrian 

beserta karakteristik untuk masing-masing model.  

 

Tabel 2.1. 
Model Antrian 

Model Nama 
Jumlah 

Jalur 

Jumlah 

Tahapan 

Pola 

Kedatangan 

Pola 

Pelayanan 

Populasi 

Sumber 

Disiplin 

Antrian 

1 
Pelayanan 

Tunggal 
Tunggal Tunggal Poisson Eksponensial 

Tidak 

Terbatas 
FCFS 

2 
Pelayanan 

Multipel 
Berganda Tunggal Poisson Eksponensial 

Tidak 

Terbatas 
FCFS 

3 
Pelayanan 

Konstan 
Tunggal Tunggal Poisson Konstan 

Tidak 

Terbatas 
FCFS 

4 
Populasi 

Terbatas 
Tunggal Tunggal Poisson Eksponensial Terbatas FCFS 

 

Sumber :  Taylor, 2005 
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     Menurut Mulyono (1991) dalam skripsi yang dikutip oleh Andriany (2010), 

utuk mempermudah penulisan karakteristik dari model-model antrian tersebut, 

maka karakteristik tersebut dinotasikan dalam notasi Kendall, dengan format 

sebagai berikut: 

(a/b/c):(d/e/f) 

Keterangan : 

a = distribusi tingkat kedatangan 

b = distribusi tingkat pelayanan 

c = jumlah server atau fasilitas pelayanan (c = 1, 2, 3, 4, ……) 

d = disiplin pelayanan 

e = jumlah maksimal yang di izinkan dalam sistem (yang mengantri dan 

dilayani) 

f = ukuran sumber populasi 

 

     Untuk notasi a dan b dalam notasi model antrian Kendall dapat digantikan 

dengan kode berikut: 

M   = distribusi tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan berdistribusi Poisson, 

Eksponensial, atau Markov 

D    = tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan konstan atau deterministik 

Ek  = distribusi tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan berdistribusi Erlangian 

GI = distribusi tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan berdistribusi General 

Independent 

G = distribusi tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan berdistribusi General 
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     Selanjutnya, keempat model antrian yang telah dijelaskan sebelumnya dihitung 

menggunakan rumus atau formula antrian untuk menghitung karakteristik operasi. 

Berikut  rumus atau formula antrian menurut Taylor (2005): 

2.6.1. Model 1 (Sistem Pelayanan Tunggal) 

 

� = 	�
����	�         � = �

	             �� = �1 − 	
�� �	

���
     

 

 = 	
��	       � = 	
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Keterangan: 

λ = tingkat kedatangan (rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu) 

μ = tingkat pelayanan (rata-rata jumlah yang dilayani per periode waktu) 

n =  1,2, . . . .,n  

Lq  = rata rata jumlah pelanggan yang ada dalam baris antrian 

L =  rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian (yaitu, jumlah  

  pelanggan yang dilayani dan yang berada di baris antrian) 

Wq = waktu rata rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu  

  dalam antrian sampai dilayani 

W =  waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan     

  sistem antrian (yaitu, waktu untuk menunggu dan dilayani) 

U = faktor utilisasi, atau probabilitas bahwa pelayanan sedang sibuk (yaitu,  
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  probabilitas pelanggan harus menunggu) 

I = probabilitas bahwa pelayanan menganggur (yaitu, probabilitas seorang  

  pelayan akan menganggur dan pelanggan dapat dilayani) 

Pn = probabilitas terdapat n pelanggan dalam suatu sistem antrian 

P0 = probabilitas tidak ada pelanggan dalam suatu sistem antrian (baik sedang 

  Dalam antrian maupun sedang dilayani) 

 

2.6.2. Model 2 (Sistem Pelayanan Multipel) 

� =  −  � ��         � = �
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Keterangan: 

λ = tingkat kedatangan (rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu) 

μ = tingkat pelayanan (rata-rata jumlah yang dilayani per periode waktu) 

n =  1,2, . . . .,n  

c = jumlah pelayanan 

cμ = rata-rata tingkat pelayanan efektif sistem tersebut, dimana nilainya harus 

  melebihi tingkat kedatangan 

Lq  = rata rata jumlah pelanggan yang ada dalam baris antrian 

L =  rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian (yaitu, jumlah  
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  pelanggan yang dilayani dan yang berada di baris antrian) 

Wq = waktu rata rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu  

  dalam antrian sampai dilayani 

W =  waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan     

  sistem antrian (yaitu, waktu untuk menunggu dan dilayani) 

P0 = probabilitas tidak ada pelanggan dalam suatu sistem antrian (baik sedang 

  Dalam antrian maupun sedang dilayani) 

Pw =  probabilitas seorang pelanggan yang datang dalam sistem tersebut harus  

  menunggu untuk dilayani (yaitu, probabilitas seluruh pelayanan sibuk) 

 

2.6.3. Model 3 (Waktu Pelayanan Konstan) 

� = 	�
/����	�        �� = �-

	     �� = 1 − 	
� 

 

 = � + 	
�      � = �� + "

�  � = 	
� 

Keterangan: 

λ = tingkat kedatangan (rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu) 

μ = tingkat pelayanan (rata-rata jumlah yang dilayani per periode waktu) 

Lq  = rata rata jumlah pelanggan yang ada dalam baris antrian 

L =  rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian (yaitu, jumlah  

  pelanggan yang dilayani dan yang berada di baris antrian) 

Wq = waktu rata rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu  

  dalam antrian sampai dilayani 

W =  waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan     
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  sistem antrian (yaitu, waktu untuk menunggu dan dilayani) 

P0 = probabilitas tidak ada pelanggan dalam suatu sistem antrian (baik sedang 

  Dalam antrian maupun sedang dilayani) 

U = faktor utilisasi, atau probabilitas bahwa pelayanan sedang sibuk (yaitu,  

  probabilitas pelanggan harus menunggu) 

 

2.6.4. Model 4 (Sistem Populasi Pelanggan Terbatas) 
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Keterangan: 

λ = tingkat kedatangan (rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu) 

μ = tingkat pelayanan (rata-rata jumlah yang dilayani per periode waktu) 

N =  jumlah populasi 

n =  1,2, . . . .,n 

Lq  = rata rata jumlah pelanggan yang ada dalam baris antrian 

L =  rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian (yaitu, jumlah  

  pelanggan yang dilayani dan yang berada di baris antrian) 

Wq = waktu rata rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu  

  dalam antrian sampai dilayani 
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W =  waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan     

  sistem antrian (yaitu, waktu untuk menunggu dan dilayani) 

P0 = probabilitas tidak ada pelanggan dalam suatu sistem antrian (baik sedang 

  Dalam antrian maupun sedang dilayani) 

Pn = probabilitas terdapat n pelanggan dalam suatu sistem antrian 

 

2.7. Total Productive Maintenance 

     Total Productive Management merupakan salah satu dari dua puluh strategi 

perbaikan berkesinambungan yang dikemukakan oleh Giorgio Merli yang 

bertujuan untuk menghilangkan kemacetan dan kelambatan mesin atau peralatan 

(Tjiptono & Diana, 2001). Total productive maintenance merupakan 

pemeliharaan semua sistem dan peralatan secara terus menerus dan tepat 

sepanjang waktu. Tindakan yang dilakukan untuk tetap menjaga kualitas produk 

dan/atau pelayanan tetap prima adalah dengan memelihara mesin sebaik mungkin 

dengan cara pemeliharaan preventif agar kondisi mesin tetap prima dan kinerja 

mesin menjadi lebih tinggi serta memprediksi kapan waktu penggantian suku 

cadang atau kapan waktu harus melakukan perbaikan mesin agar kualitas produk 

dan/atau layanan tetap terjaga. Dengan memberikan perhatian yang lebih baik 

pada proses pemeliharaan, maka sebagian besar permasalahan yang berkaitan 

dengan kemacetan atau kerusakan mesin dapat dihindari. 

     Dalam TPM, tugas pemeliharaan preventif dilakukan oleh operator mesin 

dengan melakukan perawatan-perawatan ringan untuk mencegah masalah yang 

biasa terjadi pada mesin, sedangkan untuk pemeliharaan yang lebih teknis atau 
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masalah yang lebih besar dikerjakan oleh pakar atau staff maintenance pada 

jangka waktu tertentu. 

 

2.8. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja 

     Menurut Swasto (2011), Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam meramalkan kebutuhan tenaga perusahaan untuk jangka waktu panjang. 

Pertama harus diketahui dulu tuntutan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. 

Dengan demikian dalam suatu perusahaan yang memproduksi barang, hal pertama 

yang harus direncanakan adalah penjualan. Kemudian yang kedua yaitu 

ditentukan target produksi yang yang diperlukan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan penjualan yang telah direncanakan. Dan yang ketiga dan yang terakhir 

yaitu memperkirakan jumlah dan macam tenaga kerja yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan perkataan lain ditetapkan berapa besar 

beban kerja (work load) seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan suatu jenis 

pekerjaan tertentu. Proses ini sering disebut dengan work-load analysis. Dengan 

work-load analysis akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut; 

berapa banyak pekerjaan yang direncanakan harus dilaksanakan?, berapa  banyak 

tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut?, 

berapa banyak yang dapat dilaksanakan oleh seorang tenaga kerja untuk suatu 

macam pekerjaan tertentu?. 
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2.9. Reduce Customer’s Part of Service Time 

     Merupakan salah satu solusi teori antrian untuk mengurangi penundaan dengan 

merubah proses jasa menurut Hall (1991). Cara ini dapat bermanfaat untuk 

mengurangi atau mempersingkat waktu pelayanan dan meningkatkan tingkat 

pelayanan. Waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan tidak hanya 

tanggung jawab dari server, melainkan juga tergantung pada pelanggan. Dalam 

pelayanan bank, apabila tugas pengisian slip setoran pelanggan belum selesai 

ketika akan mencapai server, maka waktu pelayanan akan meningkat. Dalam 

pintu tol, apabila pelanggan belum menyiapkan uangnya ketika akan mencapai 

server, maka waktu pelayanan juga akan meningkat. 

     Contoh-contoh tersebut mungkin terlihat kecil. Namun coba pertimbangkan 

mengenai masalah penundaan sidang pengadilan yang terus menerus. Jika 

pengacara tidak siap untuk menghadirkan daftar panjang saksi, mungkin sidang 

pengadilan dapat ditunda dalam beberapa waktu. 

     Salah satu tanggung jawab server adalah untuk memastikan bahwa pelanggan 

telah siap sebelum mencapai depan antrian. Sebagai contoh server dapat 

memberikan tanda-tanda pada depan pintu tol untuk menginformasikan 

pengendara agar menyiapkan uang, memungkinkan pelanggan untuk mengerjakan 

tugas pengisian slip pembayaran sembari mengantri, atau juga pembuatan 

peraturan  untuk menerapkan sanksi atas penundaan yang mungkin disengaja. 
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2.10. Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.9. 
Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang analisisnya 

menekankan dengan penggunaan data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

menggunakan metode statistika (Azwar, 2013). Apabila dilihat dari kedalaman 

analisisnya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta secara sistematik dan akurat, 

serta menggambarkan karakteristik mengenai populasi atau mengenai suatu 

bidang tertentu (Azwar, 2013). Berdasarkan metodenya, penelitian menggunakan 

metode studi kasus. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (indepth 

study) mengenai suatu unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau 

komunitas dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang 

terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut (Azwar, 2013). 

     Alasan yang mendasari pemilihan jenis dan metode penelitian ini yaitu karena 

penelitian ini ingin menggambarkan mengenai kondisi antrian pada dermaga 

Jamrud utara dan merumuskan sistem antrian yang tepat, terminal Jamrud, PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Perak. Serta dengan 

penyelidikan mendalam (indepth study) pada aktivitas operasional pelayanan 

bongkar muat untuk mengetahui permasalahan operasional yang dapat 

mempengaruhi lamanya antrian. 
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3.2. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian 

3.2.1. Ruang Lingkup 

     Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang manajemen operasional dengan 

memfokuskan pada analisis sistem antrian. Sistem antrian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja sistem antrian kapal pada dermaga 

internasional khusunya dermaga Jamrud utara, terminal Jamrud, PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Perak, meliputi: 

1. Panjang antrian rata-rata. 

2. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. 

3. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian. 

4. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem (waktu tunggu 

ditambah waktu pelayanan). 

5. Probabilitas fasilitas pelayanan akan kosong. 

6. Probabilitas pelanggan harus menunggu 

 

3.2.2. Lokasi Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan di dermaga internasional Terminal Jamrud, 

khususnya pada dermaga Jamrud utara yang melakukan pelayanan pada kapal 

barang internasional. Terminal tersebut berada pada wilayah pelabuhan Tanjung 

Perak milik PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Cabang Tanjung Perak yang 

terletak di Jl. Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya.  
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

     Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama di lokasi atau objek penelitian (Bungin, 2008). Sedangkan data 

sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan didapat 

dari sumber kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2008). 

     Data primer yang diambil adalah segala hal yang terkait dengan kegiatan 

operasional pelayanan bongkar muat barang di dermaga Jamrud utara, terminal 

Jamrud, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabang Tanjung Perak. Data 

tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero), cabang Tanjung Perak.  

     Data sekunder yang di ambil adalah data-data atau dokumen yang telah di olah 

atau disusun oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), cabang Tanjung 

Perak. Data yang dapat diperoleh dan dikumpulkan adalah data bulan September 

hingga November tahun 2015. Data-data sekunder tersebut meliputi: 

- Rekaman waktu kedatangan, sandar kapal, dan keberangkatan kapal bulan 

September, Oktober, dan November tahun  2015 

- Data kapasitas terpasang,  

- Prosedur Standar Operasi Pelayanan Kapal 

- Data kinerja Jamrud utara bulanan tahun 2015 

- Data penetapan posisi tambat Jamrud utara 
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3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara 

     Wawancara merupakan tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan tujuan 

untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian (Bungin, 2008). 

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara 

bebas terpimpin, dimana pewawancara melakukan wawancara secara bebas 

dan hanya berpedoman dengan pokok-pokok permasalahan yang akan 

dibahas (Narbuko & Achmadi, 2013). 

     Wawancara dilakukan secara perorangan dengan pihak yang bertanggung 

jawab atas perencanaan penambatan, dan kegiatan bongkar muat pada 

Terminal Jamrud.  Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

prosedur dan kendala-kendala yang dihadapi dalam perencanaan penambatan 

kapal, serta kegiatan bongkar/muat kapal. 

2. Observasi 

     Menurut Nazir (2011) pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu 

cara pengambilan data secara langsung dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan observasi tersebut. Observasi 

dilakukan secara tidak terstruktur dimana peneliti melakukan observasi secara 

bebas (Hasan, 2002). 

3. Dokumentasi 

     Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
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monumental dari seorang atau organisasi. Dokumen yang digunakan antara 

lain penelitian terdahulu mengenai antrian pelayanan bongkar muat, annual 

report perusahaan, berita acara rapat, dan artikel yang diakses dari internet. 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

     Untuk menghasilkan kinerja pelayanan bongkar muat berdasarkan analisis 

sistem antrian, maka variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas 

variabel tingkat kedatangan kapal (λ), dan tingkat pelayanan kapal (μ). 

1. Variabel tingkat kedatangan kapal (λ) 

     Tingkat kedatangan kapal adalah rata-rata jumlah kedatangan kapal pada 

dermaga Jamrud utara yang melakukan pelayanan pada kapal barang setiap 

bulannya. Tingkat kedatangan kapal terhitung sejak kapal memasuki wilayah 

labuh atau kolam labuh pelabuhan Tanjung Perak. 

2. Variabel tingkat pelayanan kapal (μ)  

     Tingkat pelayanan kapal adalah rata-rata jumlah kapal yang dapat dilayani 

pada dermaga Jamrud utara setiap bulannya. Kapal dilayani untuk 

bongkar/muat barang terhitung sejak kapal bertambat atau sejak ikat tali 

hingga kapal keluar dermaga atau lepas tali. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

     Berdasarkan data yang diperoleh, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam 

analisis data adalah: 

1. Pengelompokan data 

     Data   yang  diperoleh   dikelompokkan   berdasarkan    kade    meter   atau  
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pembagian dermaga. Hal tersebut dikarenakan karakteristik pelayanan 

bongkar muat yang berbeda pada setiap pembagian kade meter. Karakteristik 

tersebut meliputi jenis muatan, jenis kapal, dan alat bongkar muat yang 

digunakan. Sehingga produktivitas untuk setiap pembagian kade meter tidak 

bisa disamakan. 

     Pada dermaga Jamrud utara, pembagian kade meter untuk kapal barang 

yaitu kade meter 400-800 untuk jenis muatan general cargo (jenis muatan 

biasa dan dikemas dalam satuan unit tertentu) internasional, dan kade meter 

800-1200 untuk jenis muatan curah kering (jenis muatan tanpa kemasan 

kering seperti biji-bijian, serbuk, bubuk, butiran yang langsung dimasukkan 

kedalam palka kapal) internasional dan wajib menggunakan alat HMC 

(Harbour Mobile Crane). 

 

2. Uji Keseragaman Data 

     Menurut Sutalaksana (1979) dalam skripsi yang dikutip oleh Kusmadi 

(2013), maksud dari uji keseragaman data yaitu untuk menguji tingkat 

kewajaran data (data tidak terlalu besar maupun terlalu kecil) sehingga data 

dapat dikatakan seragam. Pengujian keseragaman data menggunakan 

software Minitab 16. Apabila data berada didalam  atau diantara batas kontrol 

atas (Upper Control Limit /UCL) dan batas kontrol bawah (Lower Control 

Limit /LCL), maka data dapat dikatakan seragam. 
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3. Uji distribusi data 

     Uji distribusi data digunakan untuk menguji apakah data tingkat 

kedatangan dan waktu pelayanan telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis 

sistem antrian. Asusmsi dasar terhadap distribusi data tersebut yaitu: 

a. Distribusi Poisson 

     Distribusi poisson merupakan distribusi yang digunakan untuk 

menggambarkan tingkat kedatangan. Tingkat kedatangan diasumsikan 

berdistribusi poisson karena tingkat kedatangan yang acak dan kedatangan 

suatu kapal tidak mempengaruhi kapal lainnya. 

b. Distribusi Eksponensial 

     Distribusi eksponensial merupakan distribusi yang digunakan untuk 

menggambarkan waktu pelayanan. Waktu pelayanan diasumsikan 

berdistribusi eksponensial negatif karena kecil kemungkinan terjadi waktu 

pelayanan yang lebih lama dari rata-rata. 

     Pengujian distribusi data menggunakan software SPSS, dan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov yang ada pada software SPSS. 

 

4. Penentuan model antrian 

     Penentuan model antrian didapatkan dengan melakukan analisis terhadap 

karakteristik komponen sistem antrian atau pada dermaga Jamrud utara, 

terminal Jamrud, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), cabang Tanjung 

Perak. Analisis karakteristik sistem antrian meliputi populasi kedatangan 

kapal, jumlah server, jumlah tahapan, distribusi statistik tingkat kedatangan 
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dan tingkat pelayanan, dan disiplin antrian. Selanjutnya model antrian 

dinotasikan dalam notasi Kendall. 

 

5. Analisis sistem antrian 

     Penghitungan model antrian dilakukan untuk memperoleh hasil 

karakteristik operasi, yang merupakan hasil akhir untuk analisis sistem 

antrian atau sebagai pertimbangan pengambilan keputusan masalah antrian. 

Formula atau rumus yang digunakan untuk menghitung karakteristik operasi 

berdasarkan penentuan model antrian yang telah ditetapkan. Apakah model 

pelayanan tunggal, model pelayanan multipel, model pelayanan dengan 

waktu konstan, atau model pelayanan dengan populasi terbatas. Penghitungan 

model antrian dilakukan untuk mengetahui karakteristik operasi sebagai 

berikut: 

Lq  = rata rata jumlah pelanggan yang ada dalam baris antrian 

L = rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian (yaitu, jumlah 

pelanggan yang dilayani dan yang berada di baris antrian) 

Wq = waktu rata rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu 

dalam antrian sampai dilayani 

W =  waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam 

keseluruhan sistem antrian (yaitu, waktu untuk menunggu dan 

dilayani) 

P0 = probabilitas tidak ada pelanggan dalam suatu sistem antrian (baik 

sedang dalam antrian maupun sedang dilayani) 

Pw =  probabilitas seorang pelanggan yang datang dalam sistem tersebut  
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  harus menunggu untuk dilayani (yaitu, probabilitas seluruh pelayanan 

sibuk) 

     Selain itu penghitungan juga dilakukan dengan menggunakan software 

QM for Windows V4, khususnya untuk beberapa penghitungan probabilitas. 

     Data-data yang diperoleh diolah dengan menggunakan bantuan tiga alat 

analisis. Alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Minitab 16 

     Minitab 16 digunakan untuk menguji keseragaman data waktu antar 

kedatangan kapal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan fitur 

control chart. Masukan atau input untuk alat analisis ini yaitu waktu 

antar kedatangan kapal dan waktu pelayanan. Keluaran atau output dari 

alat analisis ini yaitu nilai batas kontrol atas (UCL), batas kontrol bawah 

(LCL), dan nilai tengahnya, yang digambarkan dalam sebuah grafik 

kontrol (control chart). Didalamnya terdapat titik yang merupakan nilai 

waktu pelayanan untuk setiap kapal. 

 

2. SPSS 21 

     SPSS 21 diigunakan untuk menguji distribusi data tingkat kedatangan 

dan waktu pelayanan kapal di dermaga Jamrud utara yang melayani 

bongkar/muat kapal barang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov yang dapat menguji apakah data sudah 

memenuhi kriteria distribusi atau tidak, yaitu memastikan tingkat 

kedatangan telah berdistribusi poisson, dan tingkat pelayanan telah 

berdistribusi eksponensial. Masukan atau input untuk alat analisis ini 
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adalah waktu antar kedatangan kapal, dan waktu pelayanan. Keluaran 

atau output untuk alat analisis ini adalah nilai Asymp. Sig.  

     Menurut Subekti dan Binatari dalam modul praktikum teori antrian, 

apabila nilai Asymp. Sig pada uji disribusi poisson dan uji eksponensial 

melebihi nilai α (Level of Significance) = 0,05 maka data itu terdistribusi 

poisson atau eksponensial. 

 

3. Excel QM V4 

     Excel QM digunakan untuk melakukan penghitungan terhadap kinerja 

dari suatu sistem antrian kapal. Masukan atau input untuk alat analisis ini 

adalah tingkat kedatangan kapal (λ), tingkat pelayanan kapal (μ), dan 

jumlah server atau jumlah tambatan.  Keluaran atau output dari alat 

analisis ini meliputi rata rata utilitas server (ρ), rata-rata jumlah dalam 

antrian (Lq), rata-rata jumlah dalam sistem (L), rata-rata waktu dalam 

antrian (Wq), rata-waktu dalam sistem (W), dan probabilitas sistem dalam 

keadaan kososng (P0) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

     PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa layanan operator terminal 

pelabuhan. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki 16 kantor cabang yang 

tersebar di tujuh wilayah provinsi di Indonesia. PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero) Cabang Tanjung Perak adalah salah satu kantor cabang PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) yang mengelola aktivitas kepelabuhan di wilayah 

Pelabuhan tanjung Perak, dan kantor yang berlokasi di Jl. Tanjung Perak Timur 

No 620, Surabaya.  

     Terdapat tujuh terminal kapal yang berada di wilayah Pelabuhan Tanjung 

Perak, dan empat diantaranya merupakan terminal yang dikelola oleh PT. 

Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak, yaitu Terminal Jamrud, 

Terminal Nilam, Terminal Mirah, dan Terminal Kalimas. Serta tiga terminal lain 

yang masing-masing dikelola oleh anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia III 

(Persero), yaitu PT. Terminal Petikemas Surabaya, PT. Berlian Jasa Terminal 

Indonesia, dan PT. Terminal Teluk Lamong. 

     Sebagai operator terminal pelabuhan (port terminal operator), PT. Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) tidak hanya sebagai penyedia fasilitas pelabuhan, namun 

juga menjadi penyedia falilitas layanan kepelabuhan. Berikut adalah beberapa 

bidang usaha yang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero): 
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1. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk 

lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal. 

2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan 

pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal. 

3. Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, 

bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering, multipurpose, barang 

termasuk hewan (general cargo), dan fasilitas naik turunnya penumpang 

dan/atau kendaraan. 

4. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat petikemas, curah cair, curah kering 

(general cargo), dan kendaraan. 

5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah 

kering, multipurpose, penumpang, pelayaran rakyat, dan Ro-Ro. 

6. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan 

tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, 

serta peralatan pelabuhan. 

7. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, 

industri dan gedung-gedung / bangunan yang berhubungan dengan kepentingan 

kelancaran angkutan multimoda. 

8. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum. 

 

4.1.1. Visi dan Misi 

Visi 

Visi Pelindo III sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang 

berperan sebagai penyelenggara usaha terminal pelabuhan, yakni: 
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“Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang 

Prima” 

Misi 

- Menjamin penyedia jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku 

secara konsisten. 

- Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik 

yang kompetitif. 

- Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata 

kelola perusahaan yang baik (GCG). 

- Menjadikan SDM yang kompeten, berkinerja handal dan berpekerti luhur. 

- Mendukung perolehan devisa Negara dengan memperlancar arus 

perdagangan. 

 

4.1.2. Struktur Organisasi 

     Struktur organisasi berperan penting karena dapat membantu pelaksanaan 

tugas dan aktivitas dalam organisasi. Struktur organisasi mencerminkan sistem 

kepemimpinan dan juga menunjukkan hubungan antara fungsi, wewenang, dan 

tanggung jawab dalam organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana 

pekerjaan dibagi, di kelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.  

     PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak memiliki divisi-

divisi khusus untuk mengelola setiap terminal. Pada divisi terminal Jamrud, 

pembagian tugas meliputi perencanaan dan administrasi, kegiatan operasi 

terminal, dan pelayanan terminal penumpang dan Ro-Ro. Untuk lebih jelasnya, 

pada Gambar 4.1. disajikan struktur organisasi pada divisi terminal Jamrud: 
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Gambar 4.1. 
Struktur Organisasi Divisi Terminal Jamrud 
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4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

     Hasil-hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian, dan pembahasan 

untuk setiap hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Data Tingkat Kedatangan dan Tingkat Pelayanan 

     Dari data yang diperoleh bulan September hingga November tahun 2015, maka 

diperoleh hasil tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan setiap bulannya pada 

dermaga Jamrud utara sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1. 
Data Tingkat Kedatangan dan Pelayanan  

Bulan Tingkat Kedatangan Tingkat Pelayanan 

September 27 21 

Oktober 33 29 

November 33 28 

 Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Penggunaan data tiga bulan tersebut berdasarkan data yang diberikan oleh 

pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Data tersebut 

kemudian dikelompokkan berdasarkan pembagian kade meter, hal ini dikarenakan 

dalam penghitungan model antrian akan dihitung berdasarkan pembagian kade 

meter. Pembagian data kedalam kade meter dikarenakan karakteristik pelayanan 

yang berbeda pada pembagian kade meter tersebut.  Pembagian kade meter 

tersebut yaitu kade meter 400-800 untuk jenis muatan general cargo (jenis muatan 

biasa dan dikemas dalam satuan unit tertentu), dan kade meter 800 – 1200 untuk 

jenis muatan curah kering (jenis muatan tanpa kemasan kering seperti biji-bijian, 
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serbuk, bubuk, butiran yang langsung dimasukkan kedalam palka kapal). 

Berdasarkan hasil pembagian diperoleh data tingkat kedatangan dan tingkat 

pelayanan setiap bulannya sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2. 
Pembagian Data Berdasarkan Kade Meter 

Bulan 

Kade Meter 400-800 Kade Meter 800-1200 

Tingkat 

Kedatangan 

Tingkat 

Pelayanan 

Tingkat 

Kedatangan 

Tingkat 

Pelayanan 

September 16 14 11 7 

Oktober 19 17 14 12 

November 20 17 13 11 

 Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Dalam Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa tingkat kedatangan memiliki nilai yang 

lebih besar dari pada tingkat pelayanan, karena kapal yang datang tidak dapat 

langsung dilayani saat itu juga dikarenakan masih ada kapal lain yang sedang 

bertambat atau menunggu selesainya pelayanan bongkar muat kapal sebelumnya, 

sehingga hal tersebut berdampak pada lamanya waktu tunggu kapal untuk dilayani 

(dalam kasus ini mulai bersandar), dan jumlah kapal yang dapat dilayani setiap 

bulannya. 

 

4.2.2. Hasil Uji Keseragaman Data  

     Uji Keseragaman data dilakukan untuk menguji tingkat kewajaran data yang 

diambil. Uji keseragaman data dilakukan pada waktu pelayanan kapal pada saat 

kapal mulai sandar (ikat tali) hingga berangkat (lepas tali) atau juga disebut 
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sebagai berthing time, untuk mengetahui apakah waktu pelayanan setiap bulannya 

pada setiap pembagian kade meter memiliki durasi waktu yang wajar. Berikut 

adalah hasil uji keseragaman data: 

 

Gambar 4.2. 
Hasil Uji Keseragaman Data Bulan September, Kade Meter 400-800 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Dalam control chart pada Gambar 4.2. dapat dilihat bahwa data waktu 

pelayanan kapal bulan September berada di antara batas kontrol atas (UCL = 

224,3) dan batas kontrol bawah (LCL = -113,5), dengan nilai garis tengah yaitu 

45,4. Berdasarkan hasil tersebut, maka data waktu pelayanan kapal bulan 

September kade meter 400-800 dapat dikatakan seragam atau wajar, karena pada 

bulan September tidak ada waktu pelayanan yang terlalu lama dan melewati batas 

kontrol atas. 
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Gambar 4.3. 
Hasil Uji Keseragaman Data Bulan Oktober, Kade Meter 400-800 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Dalam control chart pada Gambar 4.3. dapat dilihat bahwa data waktu 

pelayanan kapal bulan Oktober berada di antara batas kontrol atas (UCL = 145,1) 

dan batas kontrol bawah (LCL = -71,4), dengan nilai garis tengah yaitu 36,9. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka data waktu pelayanan kapal bulan Oktober kade 

meter 400-800 dapat dikatakan seragam atau wajar, karena pada bulan Oktober 

tidak ada waktu pelayanan yang terlalu lama dan melewati batas kontrol atas. 

 

Gambar 4.4. 
Hasil Uji Keseragaman Data Bulan November, Kade Meter 400-800 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 
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     Dalam control chart pada Gambar 4.4. diperoleh hasil nilai batas kontrol atas 

(UCL = 168,7), batas kontrol bawah (LCL = -92,9), dengan nilai garis tengah 

yaitu 37,9. Dalam control chart pada Gambar 4.4. dapat dilihat bahwa terdapat 

satu data waktu pelayanan kapal bulan November yang berada di luar batas 

kontrol atas. Apabila ditelusuri, data tersebut adalah data pelayanan untuk kapal 

yang memiliki waktu pelayanan 172 jam atau sekitar delapan hari . Lamanya 

waktu pelayanan tersebut dapat disebabkan oleh terdapatnya permasalahan dalam 

pelayanan bongkar muat kapal, karena berdasarkan data yang diperoleh,  terdapat 

beberapa kapal yang memiliki jumlah muatan yang sama, namun untuk kapal 

tersebut memiliki waktu pelayanan yang lebih lama, sehingga mengakibatkan 

lamanya waktu menunggu kapal selanjutnya yang akan bersandar pada dermaga 

tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, maka waktu pelayanan kapal bulan 

November dapat dikatakan tidak seragam atau tidak wajar karena ada satu data 

yang memiliki durasi waktu pelayanan yang terlalu lama hingga melewati batas 

kontrol atas. 

 

Gambar 4.5. 
Hasil Uji Keseragaman Data Bulan September, Kade Meter 800-1200 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 
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     Dalam control chart pada Gambar 4.5. dapat dilihat bahwa data waktu 

pelayanan kapal bulan September berada di antara batas kontrol atas (UCL = 

155,4) dan batas kontrol bawah (LCL = 25,0), dengan nilai garis tengah yaitu 

90,2. Berdasarkan hasil tersebut, maka data waktu pelayanan kapal bulan 

September kade meter 800-1200 dapat dikatakan seragam atau wajar, karena pada 

bulan September tidak ada waktu pelayanan yang terlalu lama dan melewati batas 

kontrol atas. 

 

Gambar 4.6. 
Hasil Uji Keseragaman Data Bulan Oktober, Kade Meter 800-1200 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Dalam control chart pada Gambar 4.6. dapat dilihat bahwa data waktu 

pelayanan kapal bulan Oktober berada di antara batas kontrol atas (UCL = 186,5) 

dan batas kontrol bawah (LCL = -41,3), dengan nilai garis tengah yaitu 72,6. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka data waktu pelayanan kapal bulan Oktober kade 

meter 800-1200 dapat dikatakan seragam atau wajar, karena pada bulan Oktober 

tidak ada waktu pelayanan yang terlalu lama dan melewati batas kontrol atas. 
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Gambar 4.7. 
Hasil Uji Keseragaman Data Bulan November, Kade Meter 800-1200 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Dalam control chart pada Gambar 4.7. dapat dilihat bahwa data waktu 

pelayanan kapal bulan November berada di antara batas kontrol atas (UCL = 

151,5) dan batas kontrol bawah (LCL = 10,5), dengan nilai garis tengah yaitu 

81,0. Berdasarkan hasil tersebut, maka data waktu pelayanan kapal bulan 

November kade meter 800-1200 dapat dikatakan seragam atau wajar, karena pada 

bulan November tidak ada waktu pelayanan yang terlalu lama dan melewati batas 

kontrol atas. 

 

4.2.3. Hasil Uji Distribusi Data 

     Uji distribusi data dilakukan untuk menguji apakah data telah memenuhi 

asumsi dasar dalam penghitungan model antrian, yaitu tingkat kedatangan ber 

distribusi poisson, dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Berikut adalah 

hasil uji distribusi tersebut: 
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4.2.3.1. Hasil Uji Distribusi Data Tingkat Kedatangan 

     Data tingkat kedatangan diperoleh dari frekuensi kedatangan kapal per hari 

pada setiap bulannya. Berikut adalah hasil uji distribusi tingkat kedatangan untuk 

kade meter 400-800 dan kade meter 800-1200: 

 

Tabel 4.3. 
Hasil Uji Distribusi Tingkat Kedatangan Kade Meter 400-800 

 Asym. Sig α 

September 1,000 0,05 

Oktober 1,000 0,05 

November 1,000 0,05 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

   

   Dalam Tabel 4.3. diperoleh nilai Asymp. Sig pada bulan September, Oktober, 

dan November melebihi dari nilai alpha α = 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka data tingkat kedatangan pada kade meter 400-800 untuk bulan September, 

Oktober, dan November dapat dikatakan berdistribusi poisson, atau tingkat 

kedatangan setiap kapal bervariasi secara acak, dan setiap kedatangan kapal tidak 

mempengaruhi kedatangan kapal lainnya atau independen satu sama lain. 

 

Tabel 4.4. 
Hasil Uji Distribusi Tingkat Kedatangan Kade Meter 800-1200 

 Asym. Sig α 

September 1,000 0,05 

Oktober 1,000 0,05 

November 1,000 0,05 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 
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     Dalam Tabel 4.4. diperoleh nilai Asymp. Sig pada bulan September, Oktober, 

dan November melebihi dari nilai alpha α = 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka data tingkat kedatangan pada kade meter 800-1200 untuk bulan September, 

Oktober, dan November dapat dikatakan berdistribusi poisson, atau tingkat 

kedatangan setiap kapal bervariasi secara acak, dan setiap kedatangan kapal tidak 

mempengaruhi kedatangan kapal lainnya atau independen satu sama lain. 

 

4.2.3.2. Hasil Uji Distribusi Data Waktu Pelayanan 

     Kedatangan digambarkan dalam bentuk tingkat, dan pelayanan digambarkan 

dalam bentuk waktu (Taylor, 2005). Data waktu pelayanan adalah data lamanya 

waktu bertambat atau berthing time untuk setiap kapal, dimulai sejak kapal mulai 

sandar (ikat tali) hingga berangkat (lepas tali). Berikut adalah hasil uji distribusi 

waktu pelayanan untuk kade meter 400-800 dan kade meter 800-1200: 

 

Tabel 4.5. 
Hasil Uji Distribusi Waktu Pelayanan Kade Meter 400-800 

 Asym. Sig α 

September 0,154 0,05 

Oktober 0,672 0,05 

November 0,466 0,05 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Dalam Tabel 4.5. diperoleh nilai Asymp. Sig pada bulan September, Oktober, 

dan November melebihi dari nilai alpha α = 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka data waktu pelayanan pada kade meter 400-800 untuk bulan September, 
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Oktober, dan November dapat dikatakan berdistribusi eksponensial, atau kecil 

kemungkinan waktu pelayanan (berthing time) melebihi waktu rata-rata. 

 

Tabel 4.6. 
Hasil Uji Distribusi Waktu Pelayanan Kade Meter 800-1200 

 Asym. Sig α 

September 0,307 0,05 

Oktober 0,387 0,05 

November 0,089 0,05 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Dalam Tabel 4.6. diperoleh nilai Asymp. Sig pada bulan September, Oktober, 

dan November melebihi dari nilai alpha α = 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka data waktu pelayanan pada kade meter 800-1200 untuk bulan September, 

Oktober, dan November dapat dikatakan berdistribusi eksponensial, atau kecil 

kemungkinan waktu pelayanan (berthing time) melebihi waktu rata-rata. 

 

4.2.4. Identifikasi Model Sistem Antrian 

     Model sistem antrian akan diidentifikasi berdasarkan tiga komponen sistem 

antrian menurut Heyzer & Render (2006), kemudian dinotasikan kedalam bentuk 

notasi Kendall. Berikut adalah hasil identifikasi model sistem antrian pada 

dermaga Jamrud utara: 

4.2.4.1. Karakteristik Kedatangan 

   Terminal Jamrud, khusunya dermaga Jamrud utara merupakan dermaga 

internasional yang melayani kegiatan bongkar muat luar negeri, sehingga jumlah 

populasi sumber pada dermaga Jamrud utara yaitu tidak terbatas (infinite), karena 
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dermaga Jamrud utara melayani kapal-kapal dari berbagai negara yang ingin 

melakukan kegiatan bongkar muat pada terminal Jamrud. 

     Berdasarkan hasil uji distribusi data tingkat kedatangan pada bulan September, 

Oktober, November untuk kade meter 400-800 dan kade meter 800-1200 adalah 

berdistribusi poisson.  

 

4.2.4.2. Karakteristik Antrian 

     Disiplin antrian yang digunakan dalam pelayanan bongkar muat pada dermaga 

Jamrud utara yaitu first come first serve, dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

1. Kapal yang tiba pertama pada lokasi labuh Karang Jamuang, namun dokumen 

belum lengkap. Kapal akan dianggap siap ketika dokumen telah lengkap dan 

telah mengajukan PPKB. 

2. Kapal yang belum tiba pada lokasi labuh Karang Jamuang, namun dokumen 

telah lengkap. Kapal akan dianggap siap ketika kapal telah datang pada lokasi 

labuh Karang Jamuang. 

     Adanya urutan prioritas pelayanan tersebut dikarenakan untuk mencegah 

ketidaksiapan kapal yang akan bersandar dan karena ada dua macam dalam 

pengajuan PPKB (Permohonan Pelayanan Kapal Barang). Berikut adalah dua 

macam dalam pengajuan PPKB: 

1. Pengajuan PPKB dilakukan ketika kapal secara fisik telah tiba pada lokasi 

labuh karang jamuang. 

2. Pengajuan PPKB dilakukan walaupun kapal belum tiba pada Karang 

Jamuang, namun informasi kedatangan kapal telah dikirim melalui master 
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cable yang berisi informasi estimasi waktu kedatangan kapal, informasi 

kapal, pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. 

     Kapal-kapal yang telah datang atau telah siap untuk bertambat, selanjutnya 

dibagi oleh divisi perencanaan penambatan, apakah kapal akan memasuki wilayah 

kade meter 400-800 atau kade meter 800-1200. Dalam pembagiannya, divisi 

perencanaan penambatan membuat perencanaan penempatan posisi kapal tambat 

berdasarkan jenis kapal (apakah memiliki shipcrane atau tidak), jenis muatan, 

serta ketersediaan dermaga (tambatan mana yang paling cepat akan selesai). 

Selanjutnya ketika dermaga telah siap, dilakukan tahap realisasi penambatan 

kapal, dan dilanjutkan oleh kegiatan bongkar muat oleh PBM (Perusahaan 

Bongkar Muat). Jumlah kapal yang mengantri juga tidak dibatasi, karena atas 

tujuan pengiriman dari barang yang akan dibongkar atau muat dan kebutuhan atas 

kapal untuk menyandarkan jenis muatan tertentu (curah kering atau general cargo 

internasional). 

 

4.2.4.3. Karakteristik Pelayanan 

     Dermaga Jamrud utara yang melayani pelayanan bongkar muat kapal barang 

memiliki total kapasitas tambat yaitu sebanyak empat kapasitas kapal tambat, 

jumlah tersebut diperoleh dari rata-rata panjang kapal yang melakukan kegiatan 

bongkar muat pada dermaga Jamrud utara dibagi dengan panjang dermaga 

tersedia yaitu mulai kade meter 400-1200 atau sepanjang 800 meter. Panjang 

dermaga tersebut juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu kade meter 400-800 untuk 

jenis muatan general cargo, dan kade meter 800-1200 untuk jenis muatan curah 
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kering dan wajib menggunakan alat HMC (Harbour Mobile Crane) dalam 

kegiatan bongkar muat.  

     Jumlah kapasitas tambatan yang tersedia pada kade meter 400 – 800 adalah 

dua tambatan, dan jumlah kapasitas yang tersedia pada kade meter 800 – 1200 

adalah dua tambatan. Dalam pelayanannya, hanya terdapat satu tahapan 

pelayanan, yaitu kegiatan bongkar atau muat barang pada dermaga, apabila 

kegiatan tersebut telah selesai, maka kapal akan langsung meninggalkan dermaga. 

Waktu pelayanan bongkar muat pada terminal Jamrud adalah 24 jam, terbagi 

menjadi tiga shift, shift I jam 00:00-08:00, shift II jam 08:00-16:00, dan shift III 

jam 16:00-24:00. 

          Berdasarkan hasil uji distribusi data waktu pelayanan pada bulan 

September, Oktober, November untuk kade meter 400-800 dan kade meter 800-

1200 adalah berdistribusi eksponensial. 

 

4.2.4.4. Hasil Identifikasi Model Sistem Antrian 

 

Tabel 4.7. 
Model Antrian 

Model Nama 
Jumlah 

Jalur 

Jumlah 

Tahapan 

Pola 

Kedatangan 

Pola 

Pelayanan 

Populasi 

Sumber 

Disiplin 

Antrian 

1 
Pelayanan 

Tunggal 
Tunggal Tunggal Poisson Eksponensial 

Tidak 

Terbatas 
FCFS 

2 
Pelayanan 

Multipel 
Berganda Tunggal Poisson Eksponensial 

Tidak 

Terbatas 
FCFS 

3 
Pelayanan 

Konstan 
Tunggal Tunggal Poisson Konstan 

Tidak 

Terbatas 
FCFS 

4 
Populasi 

Terbatas 
Tunggal Tunggal Poisson Eksponensial Terbatas FCFS 

 

Sumber :  Taylor, 2005 
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     Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dermaga Jamrud utara memiliki 

kesamaan karakteristik untuk setiap komponen sistem antrian yang terdapat pada 

Tabel 4.7. yaitu model 2 atau model pelayanan multipel. Terdapat empat bentuk 

struktur antrian menurut Haming (2007), dan berdasarkan hasil identifikasi, 

dermaga Jamrud utara mengikuti bentuk struktur antrian yaitu multichannel, 

single phase, yang kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu kade meter 400 – 

800, dan kade meter 800 – 1200, yang masing-masing memiliki kapasitas dua 

tambatan. Berikut adalah hasil model antrian yang dinotasikan dalam notasi 

Kendall: 

 

(M/M/4):(FCFS/    /    ) 

 

     Penjelasan dari notasi tersebut masing-masing yaitu tingkat kedatangan 

berdistribusi poisson, waktu pelayanan ber distribusi eksponensial, dengan empat 

server yang dalam hal ini fasilitas tambat, disiplin antrian yaitu first come first 

serve, tidak ada batasan untuk jumlah kapal yang mengantri, serta populasi 

sumber tidak terbatas (infinite). 

 

4.2.5. Analisis Sistem Antrian pada Dermaga Jamrud Utara 

     Setelah data yang telah memenuhi seluruh asumsi yang dibutuhkan, serta telah 

diketahui model antrian yang digunakan pada dermaga Jamrud utara, maka 

selanjutnya dilakukan penghitungan analisis sistem antrian dengan menghitung 

rumus antrian. Penghitungan analisis sistem antrian berdasarkan pembagian kade 

meter dermaga, yaitu kade meter 400-800 dan kade meter 800-1200, karena 

8 8 
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memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda pada setiap pembagian kade meter 

tersebut.  

     Analisis sistem antrian digunakan untuk menilai indikator kinerja service 

pelabuhan, yaitu untuk menilai lamanya waktu pelayanan kapal selama di dalam 

daerah lingkungan kerja pelabuhan (Lasse, 2011). Penghitungan analisis sistem 

antrian dilakukan menggunakan rumus atau formula antrian model sistem 

pelayanan multipel. Sebagai contoh, berikut adalah hasil perhitungan model 

sistem antrian pada bulan September kade meter 400-800 menurut rumus atau 

formula yang dijelaskan oleh Taylor (2005): 
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= 0,273 probabilitas tidak ada kapal dalam sistem 

 

� = � 	�  ! �"
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(2 − 1)! &2(14) − 16)�  0,273 + 16
14 

= 1,697 kapal rata-rata dalam sistem 
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= 1,697
16  

= 0,106 bulan (3,2 hari) waktu rata-rata tiap kapal dalam sistem 
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�-   = � − 
 �!  

= 1,697 −  16 14!  

= 0,554 kapal rata-rata dalam antrian 

 

+-  = �-

  

= 0,554
16  

= 0,035 bulan (1,04 hari) waktu rata-rata tiap kapal dalam antrian 

�/  = 1
�! �


��
� ��

�� − 
 �� 

= 1
2! �16

14�
� 2(14)

2(14) − 16  0,273 

= 0,277 probabilitas seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani (atau 

terdapat dua atau lebih kapal dalam sistem) 

 

4.2.5.1. Hasil Analisis Sistem Antrian Kade Meter 400-800 

 

Tabel 4.8. 
Hasil Analisis Sistem Antrian Kade Meter 400-800 

 September Oktober November 

L q 0,554 0,508 0,622 

L 1,697 1,625 1,799 

Wq 0,035 0,027 0,031 

W 0,106 0,086 0,090 

P0 0,273 0,283 0,259 

Pw 0,277 0,267 0,290 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 
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     Berdasarkan penghitungan analisis sistem antrian Tabel 4.8. pada bulan 

September, diperoleh jumlah rata-rata kapal yang mengantri (Lq) adalah 0,554 

atau setara dengan satu kapal untuk setiap tambatan (server), jumlah rata-rata 

kapal di dalam sistem antrian (L) adalah 1,697 atau setara dengan dua kapal, rata-

rata waktu tunggu kapal untuk mendapat pelayanan atau mengantri (Wq) adalah 

0,035 atau setara dengan 1,04 hari atau sekitar 24,9 jam, rata-rata waktu kapal di 

dalam sistem antrian (W) adalah 0,106 atau setara dengan 3,2 hari atau sekitar 

76,4 jam, probabilitas tidak ada kapal dalam sistem antrian (P0) adalah 0,273, dan 

probabilitas satu unit kapal menunggu untuk dilayani (Pw) adalah 0,277. 

Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan analisis sistem antrian pada bulan 

September, maka pada bulan September selalu terdapat kesibukan, karena setiap 

kapal yang mulai bertambat akan selalu ada satu kapal pengganti yang mengantri 

(Lq), dan kecil kemungkinan tidak ada kapal pengganti karena kecil kemungkinan 

tidak ada kapal dalam sistem (P0). Jumlah antrian tersebut dapat dikatakan baik 

karena tidak terjadi antrian yang panjang, dan probabilitas kapal lama menunggu 

(Pw) adalah kecil karena hanya ada satu kapal dalam antrian, namun lamanya 

kapal mengantri (Wq) atau waiting time masih belum dapat mencapai kinerja yang 

telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam keputusan nomor : 

UM.002/38/18/DJPL-11 yaitu waiting time pada terminal Jamrud selama dua jam, 

sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan kinerja pelayanan untuk 

mempercepat waktu pelayanan bongkar muat dan mengurangi waktu mengantri 

(Wq) atau  waiting time kapal. Pada bulan ini kapal menunggu pelayanan lebih 

lama dari bulan Oktober dan November yang memiliki waktu tunggu tidak sampai 
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satu hari. Lamanya waktu pelayanan tersebut dapat disebabkan karena 

permasalahan dalam proses  pelayanan bongkar muat. 

     Berdasarkan penghitungan analisis sistem antrian Tabel 4.8. pada bulan 

Oktober, diperoleh jumlah rata-rata kapal yang mengantri (Lq) adalah 0,508 atau 

setara dengan satu kapal untuk setiap tambatan (server), jumlah rata-rata kapal di 

dalam sistem antrian (L) adalah 1,625 atau setara dengan dua kapal, rata-rata 

waktu tunggu kapal untuk mendapat pelayanan atau mengantri (Wq) adalah 0,027 

atau setara dengan 0,8 hari atau sekitar 19,9 jam, rata-rata waktu kapal di dalam 

sistem antrian (W) adalah 0,086 atau setara dengan 2,7 hari atau sekitar 63,6 jam, 

probabilitas tidak ada kapal dalam sistem antrian (P0) adalah 0,283, dan 

probabilitas satu unit kapal menunggu untuk dilayani (Pw) adalah 0,267. 

Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan analisis sistem antrian pada bulan 

Oktober, maka pada bulan Oktober selalu terdapat kesibukan, karena setiap kapal 

yang mulai bertambat akan selalu ada satu kapal pengganti yang mengantri (Lq), 

dan kecil kemungkinan tidak ada kapal pengganti karena kecil kemungkinan tidak 

ada kapal dalam sistem (P0). Jumlah antrian tersebut dapat dikatakan baik karena 

tidak terjadi antrian yang panjang, dan probabilitas kapal lama menunggu (Pw) 

adalah kecil karena hanya ada satu kapal dalam antrian, namun lamanya kapal 

mengantri (Wq) atau waiting time masih belum dapat mencapai kinerja yang telah 

ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam keputusan nomor : 

UM.002/38/18/DJPL-11 yaitu waiting time pada terminal Jamrud selama dua jam, 

sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan kinerja pelayanan untuk 

mempercepat waktu pelayanan bongkar muat dan mengurangi waktu mengantri 

(Wq) atau  waiting time kapal. 
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     Berdasarkan penghitungan analisis sistem antrian Tabel 4.8. pada bulan 

November, diperoleh jumlah rata-rata kapal yang mengantri (Lq) adalah 0,622 

atau setara dengan satu kapal untuk setiap tambatan (server), jumlah rata-rata 

kapal di dalam sistem antrian (L) adalah 1,799 atau setara dengan dua kapal, rata-

rata waktu tunggu kapal untuk mendapat pelayanan atau mengantri (Wq) adalah 

0,031 atau setara dengan 0,96 hari atau sekitar 23,2 jam, rata-rata waktu kapal di 

dalam sistem antrian (W) adalah 0,090 atau setara dengan 2,8 hari atau sekitar 

66,9 jam, probabilitas tidak ada kapal dalam sistem antrian (P0) adalah 0,259, dan 

probabilitas satu unit kapal menunggu untuk dilayani (Pw) adalah 0,290. 

Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan analisis sistem antrian pada bulan 

November, maka pada bulan November selalu terdapat kesibukan, karena setiap 

kapal yang mulai bertambat akan selalu ada satu kapal pengganti yang mengantri 

(Lq), dan kecil kemungkinan tidak ada kapal pengganti karena kecil kemungkinan 

tidak ada kapal dalam sistem (P0). Jumlah antrian tersebut dapat dikatakan baik 

karena tidak terjadi antrian yang panjang, dan probabilitas kapal lama menunggu 

(Pw) adalah kecil karena hanya ada satu kapal dalam antrian, namun lamanya 

kapal mengantri (Wq) atau waiting time masih belum dapat mencapai kinerja yang 

telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam keputusan nomor : 

UM.002/38/18/DJPL-11 yaitu waiting time pada terminal Jamrud selama dua jam, 

sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan kinerja pelayanan untuk 

mempercepat waktu pelayanan bongkar muat dan mengurangi waktu mengantri 

(Wq) atau  waiting time kapal. 

     Dari hasil analisis sistem antrian tersebut untuk ketiga bulan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem antrian pelayanan bongkar muat kapal pada 
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dermaga Jamrud utara kade meter 400-800 masih belum dapat mencapai standar 

kinerja yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut, dan dapat dinilai 

kurang baik, karena memiliki nilai diatas 10% dari standar yang telah ditetapkan. 

Selain itu, pada bulan September memiliki waktu menunggu dan waktu didalam 

sistem yang lebih lama dari bulan Oktober dan November. Lamanya waktu 

pelayanan tersebut dapat disebabkan karena permasalahan dalam proses  

pelayanan bongkar muat. 

 

4.2.5.2. Hasil Analisis Sistem Antrian Kade Meter 800-1200 

 

Tabel 4.9. 
Hasil Analisis Sistem Antrian Kade Meter 800-1200 

 September Oktober November 

L q 2,535 0,602 0,634 

L 4,107 1,768 1,816 

Wq 0,230 0,043 0,049 

W 0,373 0,126 0,140 

P0 0,120 0,263 0,257 

Pw 0,461 0,286 0,292 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016 

 

     Berdasarkan penghitungan analisis sistem antrian Tabel 4.9. pada bulan 

September, diperoleh jumlah rata-rata kapal yang mengantri (Lq) adalah 2,535 

atau setara dengan tiga kapal untuk setiap tambatan (server), jumlah rata-rata 

kapal di dalam sistem antrian (L) adalah 4,107 atau setara dengan empat kapal, 

rata-rata waktu tunggu kapal untuk mendapat pelayanan atau mengantri (Wq) 

adalah 0,230 atau setara dengan 6,9 hari atau sekitar 165,9 jam, rata-rata waktu 
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kapal di dalam sistem antrian (W) adalah 0,373 atau setara dengan 11,2 hari atau 

sekitar 268,8 jam, probabilitas tidak ada kapal dalam sistem antrian (P0) adalah 

0,120, dan probabilitas satu unit kapal menunggu untuk dilayani (Pw) adalah 

0,461. Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan analisis sistem antrian pada 

bulan September, maka pada bulan September selalu ada kesibukan karena selalu 

ada kapal yang akan bersandar, namun probabilitas kapal menunggu (Pw)  tinggi  

dengan waktu tunggu atau mengantri (Wq) yang jauh lebih lama. Penyebab dari 

hal tersebut adalah karena keterlambatan kegiatan bongkar muat atau kesiapan 

dokumen kapal, karena pada bulan ini kapal berada didalam sistem dalam waktu 

yang jauh lebih lama dari bulan Oktober dan November.  Waktu kapal di dalam 

sistem antrian (W) yang lama mengakibatkan panjangnya jumlah antrian (Lq), 

yaitu tiga unit kapal mengantri, sehingga sangat kecil kemungkinan tidak ada 

kapal dalam sistem (P0). 

     Berdasarkan penghitungan analisis sistem antrian Tabel 4.9. pada bulan 

Oktober, diperoleh jumlah rata-rata kapal yang mengantri (Lq) adalah 0,634 atau 

setara dengan satu kapal untuk setiap tambatan (server), jumlah rata-rata kapal di 

dalam sistem antrian (L) adalah 1,768 atau setara dengan dua kapal, rata-rata 

waktu tunggu kapal untuk mendapat pelayanan atau mengantri (Wq) adalah 0,043 

atau setara dengan 1,3 hari atau sekitar 32 jam, rata-rata waktu kapal di dalam 

sistem antrian (W) adalah 0,126 atau setara dengan 3,9 hari atau sekitar 94 jam, 

probabilitas tidak ada kapal dalam sistem antrian (P0) adalah 0,263, dan 

probabilitas satu unit kapal menunggu untuk dilayani (Pw) adalah 0,286. 

Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan analisis sistem antrian pada bulan 

Oktober, maka pada bulan Oktober selalu terdapat kesibukan, karena setiap kapal 
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yang mulai bertambat akan selalu ada satu kapal pengganti yang mengantri (Lq), 

dan kecil kemungkinan tidak ada kapal pengganti karena kecil kemungkinan tidak 

ada kapal dalam sistem (P0). Jumlah antrian tersebut dapat dikatakan baik karena 

tidak terjadi antrian yang panjang, dan probabilitas kapal lama menunggu (Pw) 

adalah kecil karena hanya ada satu kapal dalam antrian, namun lamanya kapal 

mengantri (Wq) atau waiting time masih belum dapat mencapai kinerja yang telah 

ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam keputusan nomor : 

UM.002/38/18/DJPL-11 yaitu waiting time pada terminal Jamrud selama dua jam, 

sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan kinerja pelayanan untuk 

mempercepat waktu pelayanan bongkar muat dan mengurangi waktu mengantri 

(Wq) atau  waiting time kapal. 

     Berdasarkan penghitungan analisis sistem antrian Tabel 4.9. pada bulan 

November, diperoleh jumlah rata-rata kapal yang mengantri (Lq) adalah 0,622 

atau setara dengan satu kapal untuk setiap tambatan (server), jumlah rata-rata 

kapal di dalam sistem antrian (L) adalah 1,816 atau setara dengan 2 kapal, rata-

rata waktu tunggu kapal untuk mendapat pelayanan atau mengantri (Wq) adalah 

0,049 atau setara dengan 1,5 hari atau sekitar 35,1 jam, rata-rata waktu kapal di 

dalam sistem antrian (W) adalah 0,140 atau setara dengan 4,2 hari atau sekitar 

100,6 jam, probabilitas tidak ada kapal dalam sistem antrian (P0) adalah 0,257, 

dan probabilitas satu unit kapal menunggu untuk dilayani (Pw) adalah 0,292. 

Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan analisis sistem antrian pada bulan 

November, maka pada bulan November selalu terdapat kesibukan, karena setiap 

kapal yang mulai bertambat akan selalu ada satu kapal pengganti yang mengantri 

(Lq), dan kecil kemungkinan tidak ada kapal pengganti karena kecil kemungkinan 
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tidak ada kapal dalam sistem (P0). Jumlah antrian tersebut dapat dikatakan baik 

karena tidak terjadi antrian yang panjang, dan probabilitas kapal lama menunggu 

(Pw) adalah kecil  karena hanya ada satu kapal dalam antrian, namun lamanya 

kapal mengantri (Wq) atau waiting time masih belum dapat mencapai kinerja yang 

telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam keputusan nomor : 

UM.002/38/18/DJPL-11 yaitu waiting time pada terminal Jamrud selama dua jam, 

sehingga perlu untuk dilakukan peningkatan kinerja pelayanan untuk 

mempercepat waktu pelayanan bongkar muat dan mengurangi waktu mengantri 

(Wq) atau  waiting time kapal. 

     Dari hasil analisis sistem antrian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem antrian pelayanan bongkar muat kapal pada dermaga Jamrud utara kade 

meter 800-1200 masih belum dapat mencapai standar kinerja yang telah 

ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut, dan dapat dinilai kurang baik, karena 

memiliki nilai diatas 10% dari standar yang telah ditetapkan. Pada kade meter 

800-1200 memiliki waktu pelayanan yang lebih lama dibandingkan pada kade 

meter 400-800, hal ini dikarenakan pada kade meter 800-1200 merupakan kade 

meter untuk kapal yang bermuatan curah kering yang memiliki jumlah muatan 

yang jauh lebih besar sehingga membutuhkan waktu pelayanan yang lebih lama. 

Selain itu juga terdapat permasalahan pada bulan September, karena kapal berada 

didalam sistem antrian dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi antrian 

yang panjang dan melebihi rata-rata dari bulan lainya, sehingga kapal harus 

menunggu dalam antrian untuk waktu yang lebih lama. 
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4.2.6. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bongkar Muat 

     Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan beberapa 

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem antrian. Hasil 

penghitungan sistem antrian untuk data tiga bulan yang didapat pada dermaga 

Jamrud utara, terminal Jamrud menunjukkan bahwa waiting time kapal masih 

belum mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut 

dalam keputusan nomor : UM.002/38/18/DJPL-11. Berdasarkan hasil analisis juga 

ditemukan adanya perbedaan hasil rata-rata penghitungan sistem antrian. 

Perbedaan tersebut terjadi pada data bulan September, baik pada kade meter 400-

800 yang melayani bongkar muat jenis general cargo maupun kade meter 800-

1200 yang melayani bongkar muat jenis curah kering. 

     Menurut waktu lamanya kapal mengantri dan waktu kapal selama berada di 

dalam sistem, data bulan September memiliki waktu yang lebih lama dari pada 

data bulan Oktober dan November yang cenderung memiliki lama waktu yang 

sama, sehingga diindikasikan terjadi masalah dalam pelayanan bongkar muat pada 

bulan September. Berikut disajikan kembali hasil penghitungan sistem antrian 

untuk rata-rata waktu mengantri (Wq) dan rata-rata waktu selama di dalam sistem 

(W) berdasarkan jumlah hari: 

 

Tabel 4.10. 
Perbandingan Wq dan W Berdasarkan Jumlah Hari 

Bulan 
400-800 800-1200 

Wq W Wq W 

September 1,04 3,2 6,9 11,2 

Oktober 0,8 2,7 1,3 3,9 

November 0,96 2,8 1,5 4,2 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Januari 2016  
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     Lamanya antrian (Wq) atau waktu tunggu kapal untuk mendapatkan pelayanan 

berupa pelayanan bongkar muat pada dermaga adalah karena keterlambatan 

aktivitas bongkar muat. Ketika perencanaan waktu bongkar muat tidak sesuai 

dengan realisasi atau mengalami keterlambatan, hal ini berdampak pada 

perubahan jadwal tambat pada kapal-kapal setelahnya, sehingga waktu mengantri 

semakin lama. 

     Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penyebab potensial permasalahan 

tersebut terbagi menjadi tiga faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan 

faktor cuaca. Faktor tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusmadi 

(2013) yang juga menyebutkan tiga faktor potensial penyebab permasalahan 

pelayanan. Berikut adalah tiga faktor penyebab permasalahan dalam pelayanan 

bongkar muat pada dermaga Jamrud utara, terminal Jamrud: 

1. Faktor internal : adalah permasalahan yang disebabkan oleh pihak pengelola 

pelabuhan, meliputi kondisi mesin atau peralatan bongkar muat, ketersediaan 

dan keterampilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dan ketersediaan 

gudang dan lapangan penumpukan pada terminal.  

2. Faktor eksternal : adalah permasalahan yang disebabkan oleh pihak pengguna 

pelabuhan, meliputi kesiapan dokumen, kesiapan gudang penerima, dan 

kesiapan armada truk.  

3. Faktor cuaca : adalah permasalahan yang disebabkan kondisi cuaca yang 

buruk, sehingga kegiatan bongkar muat harus diberhentikan sementara untuk 

keselamatan pekerja dan agar muatan tidak rusak. 
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     Permasalahan yang terjadi untuk setiap kade meter tidaklah sama, karena 

setiap kade meter melayani jenis muatan yang berbeda, dan memiliki proses 

pelayanan yang berbeda. 

     Pada jenis muatan general cargo atau pada kade meter 400-800, permasalahan 

yang biasanya terjadi yaitu karena faktor ketersediaan TKBM serta kinerja dari 

TKBM itu sendiri. TKBM berpengaruh penting terhadap kinerja bongkar muat 

general cargo, karena TKBM membantu peran peralatan bongkar muat dalam 

menuyusun, mengaitkan, dan melepas muatan pada peralatan bongkar muat. 

Namun dalam realisasi, terkadang jumlah TKBM yang hadir tidak sesuai dengan 

perencanaan, sehingga kinerja TKBM kurang maksimal. Selain itu masalah yang 

biasanya terjadi juga karena kondisi mesin atau peralatan bongkar muat yang 

terkadang juga mengalami kerusakan dan kinerja ship crane kapal yang memiliki 

kapasitas terbatas. 

     Pada jenis muatan curah kering atau pada kade meter 800-1200, kegiatan 

bongkar muat dilakukan secara truck loosing, sehingga permasalahan yang 

biasanya terjadi yaitu keterlambatan truk, yang mengakibatkan kegiatan bongkar 

muat berhenti untuk menunggu kedatangan truk. Keterlambatan truk dapat 

disebabkan karena kemacetan lalu lintas dan kesiapan gudang pemilik yang belum 

siap menerima muatan.  Selain itu masalah yang biasanya terjadi yaitu kondisi 

mesin atau peralatan bongkar muat yang terkadang mengalami kerusakan yang 

berulang-ulang. 
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4.2.7. Implikasi Hasil Penelitian 

     Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemui pada kegiatan operasional, 

maka dengan penelitian ini dapat disampaikan beberapa rekomendasi terkait cara 

untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan bongkar muat pada dermaga 

Jamrud utara Pelabuhan Tanjung Perak. Cara yang digunakan yaitu dengan 

mengurangi penundaan (delay) akibat permasalaan dalam pelayanan bongkar 

muat. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan: 

1. Kerusakan mesin-mesin yang berulang-ulang seharusnya dapat dijadikan 

sebagai pembelajaran. Perbaikan dan pemeliharaan mesin secara 

berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan TPM (Total 

Productive Maintenance) dengan melakukan perawatan ringan setiap alat 

akan digunakan yang dilakukan oleh operator alat untuk pencegahan dan 

penanganan cepat dalam menghadapi kerusakan, sehingga staf maintenance 

hanya berfokus pada masalah yang besar. 

2. Dilakukan pengitungan kembali kebutuhan jumlah Tenaga kerja Bongkar 

Muat (TKBM) untuk melayani suatu jenis muatan tertentu, hal ini 

dikarenakan walaupun jumlah TKBM yang hadir tidak sesuai dengan 

perencanaan, tetapi telah dirasa telah cukup untuk menangani suatu jenis 

muatan tertentu. Sehingga dengan penghitungan kembali kebutuhan jumlah 

TKBM, jumlah TKBM akan lebih efisien dan dapat menurunkan biaya 

operasional perusahaan. Penghitungan kembali kebutuhan tenaga kerja dapat 

dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dengan 

berpatokan kepada target produktivitas yang telah ditetapkan, kemudian 

memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan work-load 
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analysis. Selain itu juga menerapkan sanksi untuk memastikan TKBM yang 

hadir sesuai dengan perjanjian. 

3. Memastikan kapal yang akan bersandar benar-benar telah siap untuk 

disandarkan, dalam solusi teori antrian hal ini disebut sebagai reduce 

customer’s part of service time. Kesiapan tersebut baik dalam hal 

kelengkapan dokumen maupun kesiapan pemilik barang untuk menerima 

barang. Pihak PPSA pada bagian Penelitian dokumen harus lebih teliti dan 

memastikan bahwa dokumen dan muatan kapal tidak bermasalah dan telah 

mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berkepentingan. Agar tidak terjadi 

pemberhentian saat kegiatan bongkar muat. Selain itu dapat juga dilakukan 

pengontrolan gudang penerima dengan meminta dokumen maupun 

dokementasi mengenai gudang penerima untuk mengetahui kondisi saat itu 

ketika kapal akan disandarkan untuk mencegah ketidaksiapan gudang 

penerima agar tidak menghambat proses trucking. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

     Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan mengenai kinerja sistem 

antrian pada dermaga Jamrud utara, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang 

Tanjung Perak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Model antrian untuk sistem antrian kapal dermaga Jamrud utara, terminal 

Jamrud adalah (M/M/4):(FCFS/  /  ). Dengan tingkat kedatangan berdistribusi 

poisson, waktu pelayanan berdistribusi eksponensial, dengan empat kapasitas 

tambatan, disiplin antrian first come first serve, populasi sumber tidak 

terbatas, dan jumlah antrian tidak dibatasi. 

2. Waiting time pada dermaga Jamrud utara belum dapat mencapai target kinerja 

yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dalam keputusan nomor 

: UM.002/38/18/DJPL-11 yaitu waiting time pada terminal Jamrud selama 

dua jam. 

3. Waiting time pada bulan September memiliki durasi yang lebih lama 

dibandingkan dua bulan yang lain. Pada kade meter 400-800, rata-rata kapal 

harus mengantri selama 1,04 hari, dan berada dalam sistem antrian rata-rata 

selama 3,2 hari. Pada kade meter 800-1200, rata-rata kapal harus mengantri 

selama 6,9 hari, dan berada dalam sistem antrian rata-rata selama 11,2 hari. 

4. Permasalahan penyebab keterlambatan kegiatan pelayanan bongkar muat 

terdiri menjadi tiga faktor yaitu, (1) faktor internal (disebabkan oleh pihak 

8 8 



82 

 

pengelola pelabuhan), (2) faktor eksternal (disebabkan oleh pihak pengguna 

pelabuhan), (3) faktor cuaca yang diakibatkan kondisi cuaca yang buruk. 

     

5.2. Saran 

     Adapaun saran yang dapat disampaikan peneliti berdasrkan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelindo III cabang Tanjung Perak atau juga dapat menyarankan kepada 

pemilik peralatan yang beroperasi di terminal Jamrud untuk melakukan 

perbaikan berkesinambungan terhadap peralatan bongkar muat, dan juga 

menerapkan konsep Total Productive Management untuk pencegahan 

kerusakan dan peningkatan kualitas pelayanan bongkar muat. 

2. Pelindo III cabang Tanjung Perak dapat melakukan penghitungan kembali 

kebutuhan TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) dengan melakukan analisis 

kebutuhan tenaga kerja agar dapat lebih efisien, dan menerapkan sanksi untuk 

mencegah jumlah TKBM yang hadir tidak sesuai dengan rencana. 

3. Pelindo III cabang Tanjung Perak harus lebih memastikan bahwa kapal yang 

akan bersandar telah benar-benar siap dan tidak ada masalah yang dapat 

menyebabkan penundaan saat pelaksanaan kegiatan bongkar muat atau 

mengakibatkan keterlambatan bongkar muat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian kinerja terhadap faktor 

internal dan eksternal penyebab keterlambatan bongkar muat, dan mencari 

solusi yang tepat untuk setiap permasalahan penyebab keterlambatan bongkar 

muat tersebut. 
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KAPASITAS TERPASANG

A. TERMINAL JAMRUD

Jamrud Utara dan Barat Jenis Kemasan Tambatan Jml Geng Ship Crane HMC ET Hari Kerja Efektif Efektivitas Operasi Prod. Ship Crane Prod. HMC Kap. Terpasang

1 Kade Meter 400 - 800 GC Internasional 2 4 2 2 21 30 70% 35 75 1,164,240          

2 Kade Meter 800 - 1.200 CK Internasional 2 6 0 6 21 30 70% 100 150 4,762,800          

3 Kade Meter 0 - 210 GC Internasional 1 2 2 2 21 30 70% 35 75 1,164,240          

Jamrud Selatan

1 Kade Meter 0 - 210 CK Domestik 1 2 2 2 21 30 70% 100 150 2,646,000          

2 Kade Meter 210 - 800 GC Domestik 5 10 5 5 21 30 70% 35 150 4,895,100          

14,632,380       

LAMPIRAN 1 
Kapasitas Terpasang  Terminal Jamrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 
 

LAMPIRAN 2 
Layout Terminal Jamrud 
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LAMPIRAN 3 
Layout Penataan Terminal Jamrud 
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LAMPIRAN 4 
Standar Kinerja Operasional Kapal 

 
 

 
 
 
 



91 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



92 
 

 

 

 



93 
 

 

 

LAMPIRAN 5 
Data Pelayanan Kapal Dermaga Jamrud Utara 

DATAPELAYANAN KAPAL DERMAGA JAMRUD UTARA, TANJUNG PERAK, BULAN SEPTEMBER 2015 

(KADE METER 400-800 GENERAL CARGO INTERNASIONAL) 

             

NO NAMA KAPAL 
NO 

PPKB 
LOA 

KEGIATAN 

KOMODITI POSISI KEDATANGAN 
VALIDASI 

DOKUMEN 
SANDAR BERANGKAT 

BERTHING 

TIME B 

(T/M3) 

M 

(T/M3) 

1 THANH CONG 36  ,MV 1428672 82 2950 0 SULPHURIC ACID 520-602 9/2/15 0:00 1/9/15 9:50 9/8/15 7:57 9/10/15 13:40 53.7 

2 GIANG HAI, MV 1428664 92 1500 0 ASPAL 633-725 9/3/15 9:55   9/3/15 22:37 9/10/15 9:24 154.8 

3 ASIA GLORY  ,MV 1416269 100 6775 0 TEPUNG TAPIOCA 630-730 9/3/15 12:00   9/10/15 12:50 9/15/15 13:40 120.8 

4 STAR LYSEFJORD, MV 1431747 209 6687 0 PULP 594-803 9/3/2015 12:10   9/6/2015 0:35 9/7/2015 3:50 27.2 

5 LASER ACE, MV 1428674 170 0 5000 PETROLIUM COKE'S 550-720 9/4/15 22:00   9/13/2015 8:00 9/15/2015 8:00 48.0 

6 HAI XU, MV 1428673 98 4357 0 STEEL COILS 522-620 9/4/2015 22:50 3/9/15 9:55 9/7/2015 8:38 9/8/2015 2:35 18.0 

7 MITO, MV 1431909 131 278 0 ALAT PROYEK 369-500 9/7/2015 5:46 5/9/15 10:00 9/7/2015 8:49 9/7/2015 17:50 9.0 

8 NANBU  ,MV 1431908 133 1478 0 STEEL BILLETS 487-620 9/8/15 8:00 9/9/15 9:10 9/10/15 12:20 9/10/15 19:10 6.8 

9 DANCEFLORA SW, MV 1436418 170 7635 0 STEEL COILS 445-615 9/13/15 8:00 11/09/15 10:05 9/14/15 8:47 9/14/15 19:05 10.3 

10 BEAGLE II, MV 1425345 130 2027 0 STEEL COILS 640-770 9/16/2015 4:10   9/16/2015 6:35 9/16/2015 17:00 10.4 

11 THUAN MY  ,MV 1430664 98 6000 0 TEPUNG TAPIOCA 672-770 9/18/2015 22:15 16/09/15 10:20 9/19/2015 0:58 9/25/2015 8:38 151.7 

12 NAGATO  ,MV 1431916 133 3000 0 STEEL COILS 487-620 9/27/2015 17:20   9/28/2015 17:08 9/29/2015 2:20 9.2 

13 SILVER LUCKY  ,MV 1436428 125 3020 0 STEEL COILS 495-620 9/27/2015 20:45 25/09/15 11:22 9/27/2015 23:46 9/28/2015 7:53 8.1 

14 MEGAH DELAPAN  ,MV 1402826 121 3192 0 STEEL COILS 497-618 9/28/2015 16:35 28/09/15 11:23 9/29/2015 18:05 9/30/2015 1:45 7.7 

15 FORTUNE ISLAND  ,MV 1437458 97 6243 0 SOYABEAN MEAL 633-730 9/25/2015 12:00 25/09/15 09:55 9/26/2015 7:08 10/2/2015 0:28 137.3 

16 GIANT GLORY, MV 1437298 160 0 18000 BIJI BESI 500-660 9/30/2015 3:20   10/6/2015 6:35 10/9/2015 7:40 73.1 
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DATAPELAYANAN KAPAL DERMAGA JAMRUD UTARA, TANJUNG PERAK, BULAN SEPTEMBER 2015 

(KADE METER 800-1200 CURAH KERING INTERNASIONAL) 

             

NO NAMA KAPAL 
NO 

PPKB 
LOA 

KEGIATAN 

KOMODITI POSISI KEDATANGAN 
VALIDASI 

DOKUMEN 
SANDAR BERANGKAT 

BERTHING 

TIME B 

(T/M3) 

M 

(T/M3) 

1 CLARA, MV 1431745 225 39091 0 SOYABEAN MEAL 745-970 9/3/15 20:00   9/9/15 11:24 9/13/15 10:13 94.8 

2 AFROESSA, MV 1431748 225 26775 0 SOYABEAN MEAL 985-1210 9/7/15 22:00   9/11/15 8:00 9/14/15 21:25 85.4 

3 TW HAMBURG, MV 1431749 230 46770 0 JAGUNG 985-1215 9/8/2015 3:15 2/9/15 15:23 9/13/2015 22:55 9/18/2015 5:00 102.1 

4 PUTERI KIRANA  ,KM 1432287 188 31857 0 PUPUK UREA 1012-1200 9/8/2015 9:30 9/9/15 13:10 9/18/2015 7:13 9/23/2015 17:35 130.4 

5 ECO VANQUISH, MV 1432035 175 24000 0 RAW SUGAR 795-970 9/14/15 5:42 14/09/15 08:55 9/15/15 0:35 9/19/15 21:55 117.3 

6 SPRING COSMOS, MV 1430662 200 13000 0 SODA ASH 795-995 9/23/2015 5:00 14/09/15 11:08 9/23/2015 7:11 9/25/2015 23:00 63.8 

7 YANGTZE OASIS, MV 1433530 180 10410 0 ALAT PROYEK 1020-1200 9/25/2015 8:10 18/09/15 09:50 9/25/2015 10:08 9/26/2015 23:47 37.6 

8 UNICORN OCEAN, MV 1438854 225 42000 0 SOYABEAN MEAL 990-1215 9/28/2015 4:00 21/09/15 15:19 9/28/2015 8:34 10/4/2015 5:25 140.2 

9 JIN HANG  ,MV 1432688 235 48350 0 SOYABEAN MEAL 740-975 9/28/2015 5:50   9/28/2015 9:15 10/9/2015 6:27 117.4 

10 STARGATE  ,MV 1429500 170 24000 0 RAW SUGAR 831-1001 9/27/2015 14:00 28/09/15 11:40 10/4/2015 9:05 10/5/2015 23:55 91.1 

11 JAY  ,MV 1433545 190 33277 0 STEEL PRODUCT 1010-1200 9/30/2015 11:24   10/2/2015 4:49 10/5/2015 23:55 183.4 
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DATAPELAYANAN KAPAL DERMAGA JAMRUD UTARA, TANJUNG PERAK, BULAN OKTOBER 2015 

(KADE METER 400-800 GENERAL CARGO INTERNASIONAL) 

             

NO NAMA KAPAL 
NO 

PPKB 
LOA 

KEGIATAN 

KOMODITI POSISI KEDATANGAN 
VALIDASI 

DOKUMEN 
SANDAR BERANGKAT 

BERTHING 

TIME B 

(T/M3) 

M 

(T/M3) 

1 NOLOWATI  ,MT 1426402 117 0 3500 MINYAK SAWIT 675-792 10/4/2015 22:54 30/09/15 10:28 10/6/2015 4:45 10/7/2015 1:48 21.0 

2 VINASHIP GOLD  ,MV 1436442 142 12500 0 GYPSUM 675-817 10/5/2015 1/10/15 8:37 10/7/2015 8:29 10/9/2015 7:00 46.5 

3 BEN RINNES  ,MV 1436575 175 19258 0 SODA ASH-BC 545-720 10/6/15 19:18 6/10/15 9:30 10/12/15 5:00 10/16/15 16:55 107.9 

4 HOANG HAI 88-ALCI  ,MV 1437266 88 550 0 TAPIOCA CHIP 515-603 10/6/15 18:00   10/16/15 17:20 10/17/15 20:47 27.5 

5 CORAL OCEAN, MV 1436443 176 2751 0 STEEL COILS 484-660 10/7/2015 14:10 2/10/15 13:40 10/9/2015 0:22 10/9/2015 7:50 7.5 

6 SINAR SEJATI  2  ,MV 1425366 101 6500 0 TEPUNG TAPIOCA 655-756 10/7/2015 20:54 7/10/15 9:24 10/16/2015 19:00 10/22/2015 8:00 133.0 

7 HUGE SW,MV 1442209 117 11450 0 STEEL COILS 368-485 10/8/2015 11:15   10/10/2015 22:20 10/11/2015 18:06 19.8 

8 AYA - 3 , KM 1427244 85 113 100 CONTAINER/CONTAINER 706-791 10/13/2015 6:00 16/10/15 09:41 10/22/2015 9:15 10/23/2015 7:35 22.3 

9 HANGLIMA  ,KM 1437467 85 0 867 STEEL PLATES 550-635 10/13/2015 22:20 16/10/15 10:19 10/20/2015 16:40 10/21/2015 13:00 20.3 

10 PALESSA  ,MV 1438884 120 1915 0 G C 365-485 10/14/15 6:05   10/16/15 7:36 10/16/15 23:18 15.7 

11 SEA DREAM , MV 1438885 140 10599 0 STEEL SLABS 500-640 10/16/2015 17:30 16/10/15 10:30 10/18/2015 9:57 10/20/2015 8:00 46.1 

12 DAISY K, MV 1442219 170 2981 0 STEEL COILS 315-485 10/16/15 19:45   10/17/15 0:10 10/17/15 6:50 6.7 

13 ZHONG HAI CHANG YUN 6, MV 1443759 190 34624 0 STEEL PRODUCT 501-691 10/21/2015 17:35 16/10/15 10:00 10/22/2015 13:35 10/25/2015 6:30 64.9 

14 SPRING SAPO  ,MV 1443751 114 877 0 BARANG PROYEK 476-590 10/25/2015 8:45   10/25/2015 10:20 10/26/2015 4:53 18.6 

15 GLORY PIONEER  ,MV 1425370 104 1474 0 STEEL COILS 481-585 10/26/2015 18:52 23/10/15 10:35 10/26/2015 20:40 10/27/2015 2:31 5.9 

16 EAST SUNNY  ,MV 1443770 116 4415 0 STEEL PRODUCT 614-730 10/28/2015 7:10 22/10/15 08:50 10/28/2015 13:45 10/29/2015 18:10 28.4 

17 JIN HAI PING, MV 1443778 190 12796 0 STEEL COILS 615-805 10/30/2015 8:27 27/10/15 9:45 10/30/2015 10:30 10/31/2015 21:15 34.7 

18 ASIA GLORY  ,MV 1437472 100 6777 0 TEPUNG TAPIOCA 500-600 10/27/2015 6:00 28/10/15 9:50 10/29/2015 9:43 11/4/2015 10:50 145.1 

19 YIN NENG, MV 1443764 190 14650 0 STEEL PRODUCT 615-805 10/31/2015 21:20 21/10/15 09:47 11/1/2015 0:00 11/3/2015 4:47 52.8 
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DATAPELAYANAN KAPAL DERMAGA JAMRUD UTARA, TANJUNG PERAK, BULAN OKTOBER 2015 

(KADE METER 800-1200 CURAH KERING INTERNASIONAL) 

             

NO NAMA KAPAL 
NO 

PPKB 
LOA 

KEGIATAN 

KOMODITI POSISI KEDATANGAN 
VALIDASI 

DOKUMEN 
SANDAR BERANGKAT 

BERTHING 

TIME 

B 

(T/M3

) 

M 

(T/M3) 

1 CMB VIRGINIE, MV 1428618 185 30547   STEEL COILS 1017-1202 10/2/2015 10:40   10/2/2015 13:45 10/4/2015 17:22 51.6 

2 PUTERI KIRANA  ,KM 1432296 188 32654 0 PUPUK 1018-1206 10/3/2015 2:00 1/10/15 13:00 10/5/2015 2:50 10/9/2015 2:20 95.5 

3 GOLDEN OCEAN  ,MV 1413663 176 27000 0 PUPUK 794-970 10/3/2015 22:00 1/10/15 11:15 10/10/2015 1:00 10/12/2015 7:35 54.6 

4 DARYA DEVI, MV 1438851 230 15500 0 SOYABEAN MEAL 985-1215 10/9/2015 8:40   10/9/2015 11:20 10/12/2015 3:00 63.7 

5 TAI CHANG, MV 1438860 230 47175 0 SOYABEAN MEAL 985-1215 10/10/15 7:30 6/10/15 12:05 10/12/15 10:00 10/17/15 7:20 117.3 

6 IOLCOS HARMONY, MV 1438858 229 36120 0 SOYABEAN MEAL 735-964 10/12/15 8:20 7/10/15 11:41 10/12/15 11:34 10/16/15 15:47 100.2 

7 ESI ANAX, MV 1438879 135 3375 0 ALAT-ALAT PROYEK 831-966 10/12/2015 12:06   10/17/2015 19:45 10/18/2015 16:30 20.8 

8 STAR LINDESNES  ,MV 1438863 205 5900 0 PULP 760-965 10/15/15 18:20 8/10/15 10:30 10/16/15 18:36 10/17/15 15:29 20.9 

9 ALKIMOS, MV 1432703 229 51440 0 SOYABEAN MEAL 980-1209 10/18/2015 12:50 16/10/15 10:19 10/18/2015 16:55 10/23/2015 8:54 112.0 

10 DD VANGUARD, MV 1436535 160 24000 0 RAW SUGAR 806-966 10/19/2015 7:45 19/10/15 15:30 10/22/2015 17:50 10/27/2015 9:28 111.6 

11 SOYA MAY  ,MV 1438867 230 16000 0 JAGUNG 745-975 10/24/2015 1:24 16/10/15 09:55 10/27/2015 14:10 10/28/2015 23:18 33.1 

12 PRINCESS ROYAL  ,MV 1415478 210 34096 0 SOYABEAN MEAL 990-1200 10/26/2015 3:35 23/10/15 11:10 10/26/2015 7:00 10/30/2015 1:00 90.0 

13 HUA YOU 2, MV 1443767 190 15679 0 STEEL PRODUCT 1023-1213 10/30/2015 13:15 27/10/15 9:40 10/30/2015 17:31 11/1/2015 19:24 49.9 

14 SOYA MAY  ,MV 1447978 230 10150 0 JAGUNG 985-1215 10/28/2015 23:00   11/19/15 14:40 11/21/15 3:44 37.1 
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DATAPELAYANAN KAPAL DERMAGA JAMRUD UTARA, TANJUNG PERAK, BULAN NOVEMBER 2015 

(KADE METER 400-800 GENERAL CARGO INTERNASIONAL) 

             

NO NAMA KAPAL 
NO 

PPKB 
LOA 

KEGIATAN 

KOMODITI POSISI KEDATANGAN 
VALIDASI 

DOKUMEN 
SANDAR BERANGKAT 

BERTHING 

TIME B 

(T/M3) 

M 

(T/M3) 

1 IKAN JEBUH  ,MV 1402804 178 8848 0 STEEL COILS 615-793 11/2/2015 3:00 30/10/15 11:20 11/3/2015 10:30 11/4/2015 0:56 14.4 

2 THAI LOTUS, MV 1443798 120 7190 0 RAILS 713-833 11/4/2015 17:20 3/11/15 9:42 11/4/2015 19:57 11/5/2015 18:00 22.0 

3 MY HUNG  ,MV 1423038 103 4000 0 PHOSPATE ROCK 508-611 11/4/2015 19:35 5/11/15 0:00 11/11/2015 7:07 11/13/2015 22:45 63.6 

4 STAR HIDRA  ,MV 1447982 198 5431 0 
PULP DAN 

SEJENISNYA 
500-698 11/4/2015 21:17 

2/11/15 10:10 
11/5/2015 0:10 11/5/2015 17:00 

16.8 

5 ROYAL HARMONY, MV 1074691 178 16898 0 STEEL COILS 496-674 11/5/2015 17:20 3/11/15 9:42 11/5/2015 20:05 11/6/2015 15:52 19.8 

6 IKAN JENAHAR, MV 1445439 176 22000 0 RAW SUGAR 639-815 11/7/2015 16:40 6/11/15 11:10 11/9/2015 4:55 11/11/2015 6:40 49.8 

7 NANBU  ,MV 1431923 133 2236 0 STEEL BILLETS 491-624 11/9/2015 5:50 5/11/15 8:45 11/9/2015 8:30 11/9/2015 19:55 11.4 

8 HOANG HAI 68  ,MV 1441811 75 2300 0 STEEL COILS 500-575 11/10/2015 6:45 9/11/15 10:20 11/10/2015 9:35 11/11/2015 1:30 15.9 

9 JIN CHENG 18  ,MV 1425373 180 17000 0 SODA ASH-BC 570-750 11/10/2015 19:42 6/11/15 11:40 11/14/2015 22:53 11/19/2015 16:23 113.5 

10 PACIFIC JASMINE  ,MV 1432678 166 7218 0 STEEL COILS 621-787 11/14/2015 3:35 9/11/15 9:27 11/14/2015 6:00 11/14/2015 18:51 12.8 

11 VINASHIP DIAMOND  ,MV 1423047 158 22854 0 BERAS 567-725 11/14/2015 15:00 14/11/2015  10:48 11/19/15 20:00 11/27/15 0:00 172.0 

12 THOR FRIEND  ,MV 1330632 117 7588 0 STEEL COILS 440-557 11/18/2015 8:40 
18/11/2015  09:30 

11/22/2015 9:05 11/22/2015 22:14 13.2 

13 POWER JET  ,MV 1449479 57 320 0 G C 497-554 11/19/15 2:00 
19/11/2015  09:55 

11/23/15 0:00 11/24/15 15:00 39.0 

14 MENANG JAYA , KM 1437478 87 999 0 STEEL COILS 470-557 11/20/2015 12:05 
18/11/2015  10:26 

11/21/15 8:33 11/21/15 17:00 8.5 

15 HAI WANG XING  ,MV 1402821 123 142 0 CONTAINER 357-480 11/27/2015 4:00   11/30/15 0:00 11/30/15 7:00 7.0 

16 YUUZAN  ,MV 1402820 120 8177 0 STEEL COILS 360-480 11/24/2015 20:00   11/30/15 8:00 12/1/15 0:00 16.0 

17 BOSSOIL 1  ,MT 1432272 120 0 6000 GULA TETES 494-614 11/17/2015 16:00 
18/11/2015  13:18 11/29/15 7:00 12/1/15 7:00 48.0 

18 SEIYO SAPPHIRE  ,MV 1442182 119 526 0 G C 495-614 11/30/2015 18:00   12/1/2015 16:00 12/2/2015 8:00 16.0 

19 SINAR SEJATI  2  ,MV 1441826 101 6520 0 TEPUNG TAPIOCA 624-725 11/14/2015 8:00 
20/11/2015  11:00 11/29/15 10:00 12/2/15 18:00 80.0 

20 NOSCO TRADER  ,MV 1435520 104 4150 0 PHOSPATE ROCK 500-604 11/19/2015 19:30 20/11/2015  10:02 12/2/2015 8:00 12/5/15 0:00 64.0 
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DATAPELAYANAN KAPAL DERMAGA JAMRUD UTARA, TANJUNG PERAK, BULAN NOVEMBER 2015 

(KADE METER 800-1200 CURAH KERING INTERNASIONAL) 

 
            

NO NAMA KAPAL 
NO 

PPKB 
LOA 

KEGIATAN 

KOMODITI POSISI KEDATANGAN 
VALIDASI 

DOKUMEN 
SANDAR BERANGKAT 

BERTHING 

TIME B 

(T/M3) 

M 

(T/M3) 

1 GOLDEN OCEAN  ,MV 1413674 176 27300 0 PUPUK UREA 1034-1210 11/1/2015 2:24   11/5/2015 21:05 11/8/2015 6:35 57.5 

2 RHODOS  ,MV 1442774 195 28850 0 GANDUM 824-1019 11/6/2015 3:55   11/6/2015 6:45 11/8/2015 12:00 53.3 

3 OXYGEN  ,MV 1444854 195 34500 0 GANDUM 1015-1210 11/8/2015 11:40 9/11/15 10:39 11/11/2015 14:00 11/15/2015 12:58 95.0 

4 GREEN SAPPHIRE  ,MV 1447980 210 35488 0 SOYABEAN MEAL 1000-1210 11/9/2015 5:50 9/11/15 10:44 11/15/2015 14:12 11/19/2015 11:17 93.1 

5 SANTA BARBARA, MV 1432705 205 36729 0 JAGUNG 780-985 11/10/2015 0:12   11/16/2015 14:40 11/21/2015 18:48 124.1 

6 KALIMANTAN EXPRESS  ,MV 1438874 220 37994 0 SOYABEAN MEAL 990-1210 11/10/2015 16:00 5/11/15 11:07 11/21/15 8:00 11/26/15 0:00 112.0 

7 FEDERAL TWEED, MV 1447648 190 31475 0 STEEL PRODUCT 813-1003 11/10/2015 20:00   11/12/2015 0:00 11/13/2015 8:00 32.0 

8 RHL NOVARE, MV 1432707 183 13084 0 GANDUM 802-985 11/13/2015 20:10 4/11/15 14:44 11/13/2015 23:05 11/16/2015 9:10 58.1 

9 PUTERI KIRANA  ,KM 1432271 188 33204 0 PUPUK UREA 1022-1210 11/14/2015 12:00 14/11/2015  12:59 11/26/15 13:00 11/28/15 16:00 51.0 

10 RED GARDENIA, MV 1415481 225 28843 0 SOYABEAN MEAL 745-970 11/14/2015 22:00 10/11/15 10:15 11/21/15 0:00 11/25/15 7:00 103.0 

11 GALAXY, MV 1447989 230 37542 0 SOYABEAN MEAL 740-970 11/20/2015 8:00 
18/11/2015  10:49 11/25/15 20:00 11/30/15 12:00 112.0 

12 YASA FORTUNE  ,MV 1438873 230 32782 0 JAGUNG 985-1215 11/16/2015 8:00 5/11/15 10:57 11/29/15 6:00 12/3/15 8:00 98.0 

13 ALTIS, MV 1445107 168 20024 0 
PUPUK BUATAN 

DAN  
802-970 11/22/2015 16:00 

23/11/15 10:16 11/30/15 8:00 12/3/15 16:00 80.0 
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LAMPIRAN 6 
Hasil Uji Distribusi Poisson 

 
 
 

Tingkat Kedatangan Kapal, Kade Meter 400-800 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 September Oktober November 

N 30 31 30 

Poisson Parametera,b Mean .53 .65 .67 

Most Extreme Differences 

Absolute .016 .041 .036 

Positive .013 .028 .020 

Negative -.016 -.041 -.036 

Kolmogorov-Smirnov Z .089 .227 .200 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 

a. Test distribution is Poisson. 

b. Calculated from data. 

 
 

 

 

Tingkat Kedatangan Kapal, Kade Meter 800-1200 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 September Oktober November 

N 30 31 30 

Poisson Parametera,b Mean .37 .45 .40 

Most Extreme Differences 

Absolute .014 .024 .030 

Positive .007 .011 .030 

Negative -.014 -.024 -.025 

Kolmogorov-Smirnov Z .076 .132 .163 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 

a. Test distribution is Poisson. 

b. Calculated from data. 
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LAMPIRAN 7 
Hasil Uji Distribusi Eksponensial 

 
 
 

Waktu Pelayanan Kapal, Kade Meter 400-800 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 September Oktober November 

N 14 17 17 

Exponential parameter.a,b Mean 45.43 36.88 37.82 

Most Extreme Differences 

Absolute .302 .175 .206 

Positive .302 .115 .206 

Negative -.145 -.175 -.169 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.132 .724 .850 

Asymp. Sig. (2-tailed) .154 .672 .466 

a. Test Distribution is Exponential. 

b. Calculated from data. 
 

 

 

 
Waktu Pelayanan Kapal, Kade Meter 800-1200 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 September Oktober November 

N 7 12 11 

Exponential parameter.a,b Mean 90.14 72.67 81.00 

Most Extreme Differences 

Absolute .365 .261 .376 

Positive .236 .200 .216 

Negative -.365 -.261 -.376 

Kolmogorov-Smirnov Z .967 .904 1.248 

Asymp. Sig. (2-tailed) .307 .387 .089 

a. Test Distribution is Exponential. 

b. Calculated from data. 
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LAMPIRAN 8 
Hasil Analisis Sistem Antrian Kade Meter 400-800 

 

September, Kade Meter 400-800 

Waiting Lines M/M/s 

Data Results Hari *30 Jam *24 

Arrival rate (λ) 16 Average server utilization(ρ) 0.571 

Service rate (µ) 14 Average number of customers in the queue(Lq) 0.554 

Number of 

servers(s) 2 Average number of customers in the system(L) 1.697 

Average waiting time in the queue(Wq) 0.035 1.04 24.9 

Average time in the system(W) 0.106 3.2 76.4 

Probability (% of time) system is empty (P0) 0.273 
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Oktober, Kade Meter 400-800 

Waiting Lines M/M/s 

Data Results Hari *31 Jam *24 

Arrival rate (λ) 19 Average server utilization(ρ) 0.559 

Service rate (µ) 17 Average number of customers in the queue(Lq) 0.508 

Number of 

servers(s) 2 Average number of customers in the system(L) 1.625 

Average waiting time in the queue(Wq) 0.027 0.8 19.9 

Average time in the system(W) 0.086 2.7 63.6 

Probability (% of time) system is empty (P0) 0.283 

 

November, Kade Meter 400-800 

Waiting Lines M/M/s 

Data Results Hari *30 Jam *24 

Arrival rate (λ) 20 Average server utilization(ρ) 0.588 

Service rate (µ) 17 Average number of customers in the queue(Lq) 0.622 

Number of 

servers(s) 2 Average number of customers in the system(L) 1.799 

Average waiting time in the queue(Wq) 0.031 0.96 23.2 

Average time in the system(W) 0.090 2.8 66.9 

Probability (% of time) system is empty (P0) 0.259 
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LAMPIRAN 9 
Hasil Analisis Sistem Antrian Kade Meter 800-1200 

 

September, Kade Meter 800-1200 

Waiting Lines M/M/s 

Data Results Hari *30 Jam *24 

Arrival rate (λ) 11 Average server utilization(ρ) 0.786 

Service rate (µ) 7 Average number of customers in the queue(Lq) 2.535 

Number of 

servers(s) 2 Average number of customers in the system(L) 4.107 

Average waiting time in the queue(Wq) 0.230 6.9 165.9 

Average time in the system(W) 0.373 11.2 268.8 

Probability (% of time) system is empty (P0) 0.120 
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Oktober, Kade Meter 800-1200 

Waiting Lines M/M/s 

Data Results Hari *31 Jam *24 

Arrival rate (λ) 14 Average server utilization(ρ) 0.583 

Service rate (µ) 12 Average number of customers in the queue(Lq) 0.602 

Number of 

servers(s) 2 Average number of customers in the system(L) 1.768 

Average waiting time in the queue(Wq) 0.043 1.3 32.0 

Average time in the system(W) 0.126 3.9 94.0 

Probability (% of time) system is empty (P0) 0.263 

 

November, kade Meter 800-1200 

Waiting Lines M/M/s 

Data Results Hari *30 Jam *24 

Arrival rate (λ) 13 Average server utilization(ρ) 0.591 

Service rate (µ) 11 Average number of customers in the queue(Lq) 0.634 

Number of 

servers(s) 2 Average number of customers in the system(L) 1.816 

Average waiting time in the queue(Wq) 0.049 1.5 35.1 

Average time in the system(W) 0.140 4.2 100.6 

Probability (% of time) system is empty (P0) 0.257 
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LAMPIRAN 10 
Hasil Perhitungan Probabilitas Pelanggan Menunggu (Pw) 

 

Kade Meter 400-800 

a. September 

�� = 1
�! ��

	

� �	

�	 − � � 

= 1
2! �16

14

� 2(14)

2(14) − 16  0,273 

= 0,277 probabilitas seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani   

(atau terdapat dua atau lebih kapal dalam sistem) 

 

b. Oktober 

�� = 1
�! ��

	

� �	

�	 − � � 

= 1
2! �19

17

� 2(17)

2(17) − 19  0,283 

= 0,267 probabilitas seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani 

(atau terdapat dua atau lebih kapal dalam sistem) 

 

c. November 

�� = 1
�! ��

	

� �	

�	 − � � 

= 1
2! �20

17

� 2(17)

2(17) − 20  0,259 

= 0,290 probabilitas seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani 

(atau terdapat dua atau lebih kapal dalam sistem) 
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Kade Meter 800-1200 

a. September 

�� = 1
�! ��

	

� �	

�	 − � � 

= 1
2! �11

7 

� 2(7)

2(7) − 11  0,120 

= 0,461 probabilitas seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani   

(atau terdapat dua atau lebih kapal dalam sistem) 

 

b. Oktober 

�� = 1
�! ��

	

� �	

�	 − � � 

= 1
2! �14

12

� 2(12)

2(12) − 14  0,263 

= 0,286 probabilitas seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani 

(atau terdapat dua atau lebih kapal dalam sistem) 

 

c. November 

�� = 1
�! ��

	

� �	

�	 − � � 

= 1
2! �13

11

� 2(11)

2(11) − 13  0,257 

= 0,292 probabilitas seorang pelanggan harus menunggu untuk dilayani 

(atau terdapat dua atau lebih kapal dalam sistem) 
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LAMPIRAN 11 
Dokumentasi 

 

(Gerbang Memasuki Wilayah 
Terminal Jamrud) 

(Gate in-Gate out Wilayah 
Bongkar/Muat Terminal Jamrud) 

(Dermaga Jamrud Utara) (Proses Pelayanan Bongkar Muatan 
Curah Kering Menggunakan HMC) 

(Muatan Curah Kering Didalam 
Palka Kapal) 

(Antrian Truk Menunggu Muatan 
Langsung dari Kapal atau Truck 

Loosing) 


