












serverStatus {digunakan untuk menandakan sibuk atau tidaknya suatu server) sibuk maka 
kedatangan terakhir dimasukkan kedalam antrian. Jika serverStatus idle maka ditampilkan 
servisMulai dan servisSelesai. Selain itu jika nilai dari tipeServer menjadwalkan event 
kepergian maka dilakukan pengecekan apakah terdapat antrian atau tidak. Jika terdapat 
antrian maka ditampilkan nilai servisMulai dan servisSelesai berdasarkan orang pertama 
dalam antrian. Jika antrian kosong maka servisTerakhir diberi nilai tak terhingga dan 
statusServer idle. Lakukan proses ini berulang sampai simClock lebih besar dari lama 
simulasi yang diinginkan. 

Sedangkan flowchart untuk proses membangk:itkan data berdasarkan parameter tertentu, 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3. Flocwchart proses membangk:itkan data 

5. Implementasi 
Berikut ini akan dijabarkan bagian-bagian yang ada dalam simulasi antrian. 

5.1 Barang 
Barang dalam aplikasi ini merupakan item yang akan disimulasikan. Jenis barang yang' 

disimpan dapat disesuaikan dengan tipe barang yang dijual oleh pengguna program. 
Form barang digunakan untuk menambahlmengubah data barang terdapat dalam basis 

data. Data yang harus diisi adalah [Nama], [Stok], [Harga], [Lama Pelayanan], [Lama Cari], 
[Pro Subtitusi], [Kode Group], [Maksimum Jum Jual per pelanggan], [Maksimum Jum Jual 
per hari]. Data [Pro Subtitusi] digunakan untuk menghitung kemungkinan customer membeli 
barang lain jika barang yang diinginkan tidak ada. [K.ode Group] digunakan untuk 
menggabungkan barang ini ke group tertentu. Sebingga j ika terjadi subtitusi/pergantian 
barang, barang-barang yang termasuk di group yang sama lah yang akan dipilib. Data 
[Maksimum Jum Jual per pelanggan], [Maksimum Jum Jual per hari] diinputkan jika ada 
batasan tertentu dalam penjualan. Misalnya barang A hanya boleh dijual 3 pes per pelanggan. 
Irnplementasi form master barang dapat dilibat pada Gambar 4 . 

Selain barang, juga terdapat master group barang, master setting waktu, master kondisi 
dan master variabel. Master group barang digunakan untuk menambah!mengubah data 
kelompok barang, dimana kelompok barang ini dapat disimulasikan secara bersarnaan. 

Master setting waktu digunakan untuk mengatur waktu-waktu yang nanti akan digunakan 
dalam pengnturan data-data simulasi. Waktu ini digunakan ketika pola yang diinginkan 
berbeda antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. User diberi kesempatan untuk 
memilih dari waktu-waktu yang disediakan. 
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