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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumberdaya alam yang 

melimpah dalam sektor agroindustri. Agroindustri menjadi penggerak 

perkembangan unit usaha sebagai peningkat pengembangan negara yang 

menyebabkan tingginya persaingan pada masing-masing unit usaha. Ketatnya 

persaingan unit usaha di Indonesia, maka setiap unit usaha dituntut untuk menjaga 

produktivitasnya. Salah satu strategi untuk menjaga produktivitas dan kepuasan 

pelanggan yaitu dengan melakukan manajemen antrian yang tepat. Salah satu unit 

usaha jasa yang bergerak dibidang agroindustri dan memiliki permasalahan sistem 

antrian produksi adalah unit usaha jasa penggilingan gabah Bumdes Sekargadung 

yang mengolah gabah menjadi beras konsumsi. Unit usaha jasa penggilingan 

gabah memiliki kecenderungan melaksanakan proses kerja dengan waktu yang 

tentatif yakni pada waktu panen raya dan bulan-bulan tertendu (Bulan Ramadhan). 

Pada hari-hari biasa unit usaha mampu memproduksi 20-30 sak perhari sedang 

kan pada musim panen raya dan haru raya mengalami kenaikan karena tingginya 

permintaan konsumen mencapai 60-75 sak. Hal ini berdampak pada peningkatan 

permintaan pelayanan yang tinggi karena melimpahnya hasil panen dan 

kebutuhan. 

Banyaknya antrian gabah yang akan digiling perlu dikelola dengan baik 

mengingat kecepatan pelayanan dalam merespon kebutuhan konsumen menjadi 

salah satu tolak ukur kepuasan pelanggan. Penerapan sistem antrian dapat 

dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan penggilingan padi kepada konsumen. 

Antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari 

satu atau lebih pelayanan. Permasalahan antrian berhubungan dengan efesiensi 

dimana terjadi antrian akan mengurangi kenyamanan pelayanan kepada 

pelanggan. Hal ini juga terjadi di unit usaha jasa penggilingan gabah Bumdes 

sekargadung, antrian terjadi karena banyaknya fasikitas pelayanan yang tidak 

sebanding dengan laju kedatangan pelanggan.  

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan optimalisasi jumlah karyawan 

dan model sistem antrian yang berlaku saat ini untuk menciptakan suatu layanan 



 

2 
 

yang baik bagi para pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model 

sistem antrian dengan metode pemodelan dan simulasi pada jasa penggilingan 

gabah di Bumdes Sekargadung Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Disamping 

itu penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk mengetahui ukuran kinerja 

pelayanan sistem antrian yang optimal pada jasa penggilingan gabah di Bumdes 

Sekargadung Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Penentuan kebijakan di masa yang akan 

datang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja unit usaha dalam mencegah dan 

mengurangi terjadinya antrian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi antrian produksi unit penggilingan gabah Bumdes 

Sekargadung saat ini? 

2. Bagaimana alternatif skenario antrian yang dapat diterapkan untuk 

mengoptimasi proses bisnis unit penggilingan gabah Bumdes 

Sekargadung? 

3. Bagaimana optimasi model antrian berdasarkan metode permodelan 

simulasi software ProModel? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibuat, maka 

tujuan dari penelitan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi antrian produksi penggilingan gabah di unit 

usaha Bumdes Sekargadung.  

2. Untuk mendapatkan rancangan usulan menggunakan metode permodelan 

simulasi software ProModel. 

3. Untuk mendapatkan model antrian berdasarkan hasil simulasi menggunakan 

software Peomodel 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku unit 

usaha untuk menghasilkan produktivitas dan pelayanan yang baik dan terstruktur. 



 

3 
 

Selain itu, penerapan permodelan sistem antrian yang baik bisa bermanfaat bagi 

kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna jasa dan pihak pelaku unit usaha. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi variabelnya. Batasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian dan perhitungan hanya dilakukan pada stasiun kerja penggilingan 

sistem antrian produksi. 

2. Parameter yang diukur pada kondisi simulasi adalah total produktivitas 

sebelum dan sesudah penerapan usulan peneliti. 


