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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat 

sekaligus menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan 

kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah 

penduduknya (www.wikipedia.com, 15 Maret 2014). Bandung adalah tempat 

yang indah yang dapat dikunjungi kapan saja karena Bandung tidak hanya 

terkenal dengan panorama pemandangan alam yang indah, akan tetapi Bandung 

juga menawarkan banyak daya tarik wisata yang dapat dikunjungi. Misalnya yaitu 

tempat wisata, tempat berbelanja, tempat kuliner, tempat bersejarah dan 

sebagainya. Dari berbagai daya tarik yang ditawarkan, kota Bandung dapat 

menarik kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara ataupun wisatawan 

mancanegara. Seperti yang dikemukakan oleh Kadisparbud Kota Bandung, Herry 

M Djauhari bahwa “Wisatawan paling banyak datang ke Bandung adalah 

wisatawan nusantara  dari berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah sebanyak 

85% dan sisanya 15% adalah wisatawan mancanegara dengan asal negara 

Malaysia, Singapura, Jerman, dan Belanda” (www.detik.com, 1 Januari 2013).  

http://www.wikipedia.com/
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Kesuksesan Bandung sebagai tujuan wisata tidak lepas dari peran 

infrastruktur  pendukungnya. Moda transportasi kota Bandung meliputi darat 

(termasuk kereta api) dan udara. Untuk perhubungan kota Bandung dilayani oleh
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Bandara Husein Sastranegara, dan untuk lalu lintas darat salah satunya dapat 

melewati jalan tol. Kemudahan akses menuju Bandung tersebut  juga 

dikemukakan oleh Kepala Disbudpar Kota Bandung, Priana Wirasaputra bahwa 

“....dengan tingginya angka kunjungan wisatawan itu, Bandung masih menjadi 

salah satu kota pilihan dan masih diincar wisatawan. Terlebih lagi saat ini akses 

menuju kota Bandung sangat mudah dan terbuka”. 

(www.disparbud.jabarprov.go.id, 3 Januari 2012).   

Akses menuju kota Bandung semakin mudah sejak dibukanya tol 

Cipularang. Tol Cipularang merupakan infrastuktur jalan yang sangat mendukung 

untuk menuju Bandung (Hendri Taufik, 2014). Tol Cipularang (Cikampek–

Purwakarta-Padalarang) adalah jalan tol di Indonesia yang menghubungkan kota 

Jakarta dan Bandung. Selain itu, untuk menghubungkan Bandung dengan luar 

Bandung atau sebaliknya, diciptakan jalan tol Purbaleunyi (Purwakarta-Bandung-

Padaleunyi) agar membuat jarak antara kota semakin dekat. Jalan tol diperuntukan 

untuk kendaraan beroda empat atau lebih. Kendaraan yang menggunakan jalan tol 

dikenakan biaya yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada jalan tol diadakan 

tempat-tempat transaksi baik pembayaran maupun pengambilan tiket masuk. 

Tempat transaksi dijalan tol tersebut disebut dengan gerbang tol. Tol Purbaleunyi 

mempunyai 11 gerbang tol. Tabel 1.1 menunjukan rata-rata volume lalu lintas 

transaksi pada gerbang Exit  cabang Purbaleunyi tahun 2013. 
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Tabel 1. 1 

Rata-Rata Volume Lalu Lintas Transaksi Pada Gerbang Exit  

Cabang Purbaleunyi Tahun 2013 

No Gerbang Tol 

Rata-rata Volume Kendaraan Setiap Bulan 

Jumlah Golongan Kendaraan 

I II III IV V 

1 Gerbang Sadang 157.582 41.840 4.876 2.381 1.510 208.108 

2 Gerbang Jatiluhur 115.524 26.134 18.556 2.086 1.102 163.402 

3 Gerbang Cikamuning 59.408 25.064 6.332 1.195 1.472 93.471 

4 Gerbang Padalarang 481.478 73.973 15.600 2.634 1.475 575.160 

5 Gerbang Baros 475.249 49.638 9.832 1.154 502 536.375 

6 Gerbang Pasteur 868.120 32.086 3.624 126 69 904.025 

7 Gerbang Pasir Koja 406.257 40.808 5.660 720 224 453.669 

8 Gerbang Kopo 369.361 49.629 4.965 737 293 424.985 

9 Gerbang Moh. Toha 331.942 30.659 6.820 1.119 629 371.169 

10 Gerbang Buah Batu 510.545 46.416 6.615 2.248 974 566.798 

11 Gerbang Cileunyi 678.100 97.565 21.336 2.581 2.375 801.957 

Jumlah 4.453.566 513.812 104.216 16.981 10.655 5.009.119 
Sumber: PT Jasa Marga (Persero) Tbk., data diolah.  

 
                      Sumber: PT.  Jasa Marga (Persero) Tbk., data diolah. 

Gambar 1. 1  

Persentasi Volume Lalu Lintas Transaksi Pada Gerbang Exit  

Cabang Purbaleunyi Tahun 2013 

Tabel dan gambar 1.1, menunjukan bahwa tol yang paling banyak dilewati 

oleh kendaraan dengan berdasarkan golongan kendaraan adalah gerbang Pasteur 
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dengan rata-rata jumlah kendaraan yg melakukan transaksi pada gerbang exit 

sebanyak 904.025 kendaraan. Dan gerbang exit tol cabang Purbaleunyi yang 

paling sedikit dilewati berdasarkan golongan kendaraan adalah Gerbang 

Cukamuning sebanyak 93.471 kendaraan. Hal ini terjadi karena gerbang Pasteur 

merupakan gerbang tol yang paling strategis karena dekat dengan pusat kota atau 

berbagai tempat tujuan wisata lainnya.Gerbang Pasteur merupakan salah satu 

gerbang tol yang dibangun dan dikelola oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. PT. 

Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang mempunyai tugas tersendiri yaitu merencanakan, membangun, 

mengoperasikan dan memelihara jalan tol. Hal ini dilakukan agar jalan tol dapat 

berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan fungsi lebih di 

bandingkan dengan jalan umum bukan tol.  

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. cabang Purbaleunyi menyediakan dua arus 

lalu lintas yang terdapat pada gerbang yaitu gerbang tol entrance dan gerbang tol 

exit. Pintu tol entrance memiliki 11 gardu yaitu. Pintu gardu tol entrance memiliki 

11 gardu yaitu entrance-21, entrance-19, entrance-17, entrance-15, s/d entrance-

1, sedangkan untuk gardu tol exit  terdapat sembilan gardu yaitu exit-18, exit-16, 

exit-14, exit-12, s/d exit-2 sehingga total gardu yang ada sebanyak 20 gardu. Dari 

20 gardu tersebut, ada tujuh gardu yang tidak dipergunakan lagi Sehingga gardu 

yang aktif saat ini ada sebanyak 13 gardu, lima gardu tol entrance dan delapan 

gardu tol exit . (Hendri Taufik, 2014).  Gerbang tol Pasteur selalu mengalami 

kepadatan kendaraan, terutama pada gerbang exit karena pada gerbang exit 
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pelayanan dilakukan oleh petugas tidak seperti pada gerbang entrance 

menggunakan metode Gardu Tanpa Orang (GTO) yang sangat efektif dan efisien. 

Kepadatan kendaraan mengakibatkan antrian yang panjang (kemacetan) baik pada 

hari kerja (weekday) maupun akhir pekan (weekend). Fenomena kemacetan 

merupakan hasil dari keacakan dalam operasional fasilitas. Setiap kendaraan harus 

antri dan menunggu sebelum mendapatkan pelayanan dari petugas pada setiap 

gardu tol. Secara umum, jumlah kedatangan kendaraan tidak dapat diketahui 

dengan pasti. Tabel 1.2 menunjukan volume lalu lintas gerbang exit tol Pasteur 

pada tahun 2007-2013.  

Tabel 1. 2 

Volume Lalu Lintas Gerbang Exit  Tol Pasteur 

Tahun 2007-2013 

  

 

 

  

 

 

                              Sumber: PT.  Jasa Marga (Persero) Tbk.  

No Tahun 
Jumlah Lalu Lintas 

(Kendaraan) 

1 2007 8.879.058 

2 2008 9.194.800 

3 2009 9.740.389 

4 2010 10.277.074 

5 2011 10.787.446 

6 2012 11.211.007 

7 2013 11.506.056 
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Sumber: PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  

Gambar 1. 2  

Volume Lalu Lintas Gerbang Exit  Tol Pasteur  

Tahun 2007-2013 

Tabel dan gambar 1.2 menunjukan bahwa volume lalu lintas selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunVolume lalu lintas gerbang exit tol Pasteur tertinggi terjadi 

pada tahun 2013. Dengan volume lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat pada 

gerbang exit tol Pasteur, maka akan mempengaruhi laju kendaraan pada gerbang exit tol 

Pasteur. Berikut adalah data volume lalu lintas gerbang exit  tol Pasteur tahun 2013.  

Tabel 1. 3 

Volume Lalu Lintas Gerbang Exit  Tol Pasteur 

Tahun 2013 

 

 

 

                

                           

 
                                 

 

                                    

                                        Sumber: PT.  Jasa Marga (Persero) Tbk. 

No Bulan 
Volume Lalu Lintas 

Kendaraan 

1 Januari 904.185 

2 Februari 845.775 

3 Maret 957.472 

4 April 941.786 

5 Mei 1.000.900 

6 Juni 965.715 

7 Juli 938.218 

8 Agustus 963.167 

9 September 962.284 

10 Oktober 990.107 

11 November 982.684 

12 Desember 1.000.980 
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Sumber: PT.  Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Gambar 1. 3 

Volume Lalu Lintas Gerbang Exit  Tol Pasteur Tahun 2013 

Tabel  dan gambar 1.3 menunjukan bahwa volume lalu lintas gerbang exit  

tol Pasteur pada tahun 2013 dari bulan januari sampai dengan desember terjadi 

peningkatan dan penurunan yang signifikan. Volume lalu lintas terendah adalah 

pada bulan februari dan volume lalu lintas tertinggi terjadi pada bulan desember. 
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desember karena pada bulan ini pula puncak terjadi long weekend (libur panjang). 

Kemacetan di jalan tol dipengaruhi oleh arus kedatangan dan arus 

keberangkatan pada gerbang tol. Ini disebabkan oleh arus kedatangan lebih besar 

dari pada arus keberangkatan pada gerbang tol. Hal tersebut terjadi karena tingkat 

kedatangan kendaraan pada gerbang tol Pasteur setiap harinya sangat besar dan 

jumlah server/ gardu yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang datang 
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sehingga menimbulkan kemacetan / antrian yang panjang di pintu gerbang tol. 

Tabel 1.4 menunjukan rata-rata volume lalu lintas harian gerbang exit tol Pasteur,  

yang berarti menunjukan bahwa rata-rata jumlah kendaraan yang memasuki kota 

Bandung pada bulan februari 2014. Bulan februari diambil karena pada bulan ini 

merupakan bulan dengan estimasi kedatangan kendaraan yang normal 

dibandingkan bulan januari dengan estimasi tingkat kedatangan meningkat karena 

pada bulan januari merupakan long holiday atau libur panjang hari raya natal dan 

tahun baru. Dengan estimasi kedatangan normal menunjukan bahwa asumsi 

kedatangan pada bulan lain sama atau tidak beda jauh dengan pada bulan februari. 

Tabel 1. 4 

Rata-rata Volume Lalu Lintas Harian Gerbang Exit  Tol Pasteur 

Bulan Februari 2014 

No Hari 
Volume Lalu Lintas 

(Kendaraan) 

1 Senin 32.015 

2 Selasa 31.043 

3 Rabu 31.984 

4 Kamis 32.806 

5 Jumat 35.978 

6 Sabtu 32.158 

7 Minggu 28.492 
                              Sumber: data diolah dari PT . Jasa Marga (Persero) Tbk. 
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  Sumber: data diolah dari PT.  Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Gambar 1. 2 

Rata-rata Volume Lalu Lintas Harian Gerbang Exit  Tol Pasteur 

Bulan Februari 2014 

 Tabel  dan gambar 1.4 menunjukan bahwa volume lalu lintas gerbang exit  

tol Pasteur tertinggi terjadi pada hari jum’at dan volume lalu lintas terendah 

terjadi pada hari minggu. Sehingga kemacetan paling meningkat terjadi pada hari 

jum’at walaupun bukan termasuk akhir pekan (weekend) tetapi menjelang akhir 

pekan (weekend). Gambar 1.5 merupakan data mengenai rata-rata volume lalu 

lintas per jam weekday dan weekend pada bulan februari 2014. 
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Sumber: data diolah dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Gambar 1. 3 

Volume Lalu Lintas Gerbang Exit  Tol Pasteur 

Per Jam Weekday dan Weekend Bulan Februari 2014 

 Gambar 1.5 menunjukan bahwa weekend memiliki rata-rata volume lalu 
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adalah 500 meter. Puncak kemacetan pada weekday terjadi pada hari jum’at jam 

16.00-18.00. Pada saat akhir pekan (weekend) yaitu pada hari sabtu dan minggu 

merupakan puncak terjadinya kemacetan pada gerbang exit tol Pasteur dengan 

rata-rata panjang antrian adalah 3 KM. Hal ini terjadi karena banyaknya 

kendaraan yang datang ke Kota Bandung (Hendri Taufik, 2014). Kendaraan yang 

sedang menunggu dilayani oleh petugas gardu disebut antrian atau kemacetan jika 

panjang antrian kendaraan minimal 50 meter (10 kendaraan) terus menerus selama 

60 menit. Berikut merupakan data yang menunjukan rata-rata panjang antrian 

(kemacetan) per jam pada bulan februari 2014 pada gerbang exit tol Pasteur.  

 

Sumber: data diolah dari PT.  Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Gambar 1. 4 

Rata-rata Panjang Antrian Gerbang Exit  Tol Pasteur 

Per Jam Bulan Februari 2014 
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 Gambar 1.6 dapat dilihat bahwa antrian terpendek terjadi pada hari kamis 

pukul 02.30-03.30. Dan panjang antrian terpanjang terjadi pada hari jum’at pada 

jam 14.30-15.00. Hal ini dapat terjadi karena hari jum’at merupakan hari terakhir 

dalam periode waktu hari kerja dan akan menghadapi akhir pekan. Dengan antrian 

sedang menunggu pelayanan yang panjang mengakibatkan kemacetan yang 

panjang gerbang exit tol Pasteur.  

Keadaan yang terjadi tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan bagi 

pengguna jalan tol tersebut maupun warga Bandung sendiri karena menimbulkan 

kemacetan dimana-mana. Sehingga, untuk mengurangi antrian yang panjang pada 

gerbang tol Pasteur, maka dapat dipecahkan masalahnya dengan analisis sistem 

antrian. Sistem antrian dapat memberikan solusi tentang kualitas sumber daya 

manusia untuk  jumlah server/ gardu yang akan dibuka agar dapat 

mengefesiensikan waktu pelayanan.  

Antrian merupakan sebuah sistem yang mencakup pelanggan yang datang 

dengan laju konstan atau bervariasi untuk mendapatkan pelayanan pada suatu 

fasilitas layanan. Jika pelanggan yang datang dapat memasuki fasilitas layanan, 

pelanggan dapat langsung dilayani. Jika pelanggan harus menunggu dilayani, 

pelanggan berpartisipasi atau membentuk antrian, dan akan berada dalam antrian 

hingga pelanggan mendapat giliran untuk dilayani. Pelanggan akan dilayani 

dengan laju layanan yang bervariasi dan akhirnya meninggalkan sistem. Sistem 

antrian mencakup baik antrian dan fasilitas layanannya (Antono, 2010: 259-260). 
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 Sistem antrian yang digunakan pada gerbang exit  tol Pasteur adalah sistem 

antrian sistem jalur berganda, satu tahap  (Multiple server, single phase system). 

Karena pada gerbang tol exit, kendaraan bebas memasuki antrian yang paling 

sedikit mengantri atau kendaraan bebas memilih jalur antrian mana yang akan 

diikuti. Pada gerbang ini tidak ditentukan berdasarkan jenis atau golongan 

kendaraan untuk memasuki jalur antrian gardu, dengan jumlah gardu berjumlah 

delapan gardu. Pelayanan yang dilakukan pada gerbang tol hanya dilakukan satu 

kali pelayanan, yaitu kendaraan yang mengantri hanya melakukan transaksi 

pembayaran tol dengan jumlah yang telah ditentukan. 

Berdasarkan permasalahan kemacetan/ panjangnya antrian di gerbang tol 

Pasteur tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem antrian 

dengan judul “Analisis Sistem Antrian Untuk Menentukan Jumlah Gardu 

Yang Optimal Dengan Menggunakan Model M/M/S Pada Gerbang Exit Tol 

Pasteur (Studi Pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi)”. 

1.2 Identifikasi  dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Manfaat jalan tol yaitu untuk mempersingkat waktu dengan jarak tempuh 

yang menjadi dekat, mengurangi kepadatan arus lalu lintas, dan mempersingkat 

waktu tempuh antar kota, tetapi pada kenyataannya jalan tol tetap saja harus 
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mengalami kemacetan pada gerbang tol, sehingga tujuan jalan tol yaitu 

mempersingkat waktu menjadi tidak terlaksana. 

 Kemacetan pada jalan tol terjadi karena adanya antrian pada pintu gerbang 

tol Pasteur. Kemacetan ini terjadi karena jumlah gardu dan kualitas pelayanan 

tidak seimbang dengan jumlah kendaraaan yang datang. Jika kualitas pelayanan 

tidak optimal tetapi jumlah kendaraan semakin banyak dalam antrian, maka akan 

terbentuk antrian yang sangat panjang yang disebut dengan kemacetan. Dan ini 

akan menyebabkan kepuasan pengguna jalan tol menurun.  

 Antrian tersebut pada dasarnya terjadi karena proses pergerakan arus lalu 

lintas (manusia dan kendaraan) terganggu oleh adanya suatu kegiatan pelayanan 

yang harus dilalui. Antrian kendaraan yang terbentuk di depan pintu gerbang tol 

terjadi karena pergerakan arus kendaraan tersebut terpaksa harus terganggu oleh 

adanya kegiatan pengambilan / pengembalian (pembayaran) karcis tol.  

 Kegiatan tersebut akan menyebabkan gangguan pada proses pergerakan arus 

kendaraan, sehingga mengakibatkan terjadinya antrian kendaraan dimana pada 

suatu kondisi. Antrian kendaraan tersebut akan dapat mengakibatkan 

permasalahan baik buat pengguna (dalam bentuk waktu pelayanan) maupun buat 

pengelola (dalam bentuk panjang antrian). 

 Bagi pengguna biasanya hal ini yang selalu dipermasalahkan adalah waktu 

menunggu selama proses mengatri, setiap pengendara akan selalu berfikir 
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bagaimana cara agar dapat menyelesaikan antrian ini secepatnya. Sedangkan bagi 

pengelola, hal yang selalu dipermasalahkan adalah panjang antrian yang terjadi. 

Antrian kendaraan yang terlalu panjang akan dapat menyebabkan tambahan 

permasalahan baru berupa teranggunya sistem pergerakan arus lalu lintas lainnya 

akibat terhambatnya oleh antrian yang terlalu panjang tersebut.  

 Mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu sistem antrian yang tepat 

untuk membantu pengambilan keputusan dalam merancang efektivitas pelayanan 

yang berhubungan dengan kecepatan waktu pelayanan transaksi oleh petugas pada 

gardu, lamanya waktu pengguna jalan pada antrian, dan tingkat kesibukan 

pelayan. 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran sistem antrian pada gerbang exit tol Pasteur PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. cabang Purbaleunyi? 

2. Bagaimana menentukan jumlah gardu yang optimal untuk melayani pengguna 

tol pada gerbang exit tol Pasteur PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. cabang 

Purbaleunyi? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran sistem antrian pada gerbang exit tol Pasteur PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. cabang Purbaleunyi; 

2. Menentukan jumlah gardu yang optimal untuk melayani pengguna tol pada 

gerbang exit tol Pasteur PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. cabang Purbaleunyi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini dapat dikelompokan kepada kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

bidang ilmu manajemen khususnya manajemen operasional yang berkaitan 

dengan sistem antrian. Lebih lanjut hasil penelitian ini memberikan informasi 

serta dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan mengenai sistem antrian untuk 

menentukan sistem antrian yang tepat.  


