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ABSTRACT 
Total interference will influence the boarding time. The boarding time will be longer when the total interference is 
greater than usual. Seat interference and the aisle interference are interferences that occur at boarding time. This paper 
will discuss the number of interference between passengers on some strategy boarding models using a linear approach. 
Strategy boarding models used are Random, Back to Front, Outside In, and Reverse Pyramid. Strategy boarding models 
will be applied on the aircraft type Boeing 737-500. Outside In boarding strategy model is the most optimal model, 
because the total interference between passengers is less than three other models.  
Keywords: Interference, Boarding, Seat, Aisle, Linear Approaches.  
 
1. Pendahuluan 
Industri penerbangan saat ini banyak mengalami penurunan keuntungan. Banyak hal yang mempengaruhi hal ini, antara 
lain adalah mahalnya bahan bakar, persaingan harga tiket, dan lamanya pesawat berada di darat. Mengoptimalkan waktu 
boarding perlu dilakukan oleh maskapai penerbangan saat ini, karena semakin cepat sebuah pesawat tinggal landas, maka 
semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Salah satu  hal yang mempengaruhi waktu boarding adalah jumlah 
interference yang terjadi antar penumpang. Semakin sedikit interference antar penumpang, maka waktu boarding juga 
akan semakin cepat. 
 
Sebuah maskapai penerbangan akan mendapat keuntungan, ketika pesawat mereka sedang berada di udara[5]. Banyak 
faktor yang mempengaruhi lamanya pesawat berada di darat, antara lain: bongkar muat barang, pengisian bahan bakar 
dan waktu boarding. Waktu boarding adalah salah satu faktor yang dapat dikendalikan[2][6]. Waktu boarding salah 
satunya dipengaruhi oleh jumlah interference yang terjadi antar penumpang[1]. Interference yang akan dihitung adalah 
seat interference dan aisle interference. Seat interference adalah gangguan yang terjadi pada tempat duduk sedangkan 
aisle interference adalah gangguan yang terjadi pada lorong.   
 
Selain jumlah interference yang terjadi antar penumpang, jumlah bagasi yang dibawa oleh menumpang merupakan faktor 
utama yang mempengaruhi waktu boarding[4]. Algoritma Markov Chain Monte Carlo digunakan untuk simulasi boarding. 
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis jumlah interference antar penumpang pada beberapa model strategi boarding 
dengan menggunakan pendekatan linier. Strategi boarding yang akan digunakan adalah Random, Back to Front, Outside 
In, dan Reverse Pyramid. Model pesawat yang akan digunakan adalah Boeing 737-500. 
 
2. Interference 
Interference adalah keadaan dimana seorang penumpang menghalangi penumpang yang lain untuk duduk di tempat 
duduknya. Seat (duduk) dan aisle (lorong) adalah interference yang dapat terjadi[1]. Gambar 1 menunjukkan layout kabin 
pesawat boeing 737-500 dimana terdiri dari 12 kursi untuk kelas bisnis dan 84 kursi untuk kelas ekonomi. Baris pertama 
sampai ketiga adalah kelas bisnis, baris keempat sampai ketujuh belas adalah kelas ekonomi. 
 

 
 

Gambar 1. Kabin Pesawat Boeing 737-500 
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Pesawat Boeing 737-500 terdiri dari 17 baris dan 6 kolom. A,B,C adalah kolom kursi sebelah kiri, sedangkan D,E,F 
adalah kolom kursi sebelah kanan. A dan F terletah di window (jendela), B dan E terletak di middle (tengah), C dan E 
terletak di aisle (lorong). Penumpang masuk dari baris pertama menuju baris tujuh belas. Cara penumpang masuk ke 
dalam pesawat adalah dengan dibagi menjadi beberapa grup. Grup pertama akan masuk terlebih dahulu, diikuti oleh grup 
kedua, begitu seterusnya hingga habis grup yang ada. 
 
2.1 Seat Interference 
Seat interference terjadi ketika seorang penumpang yang akan duduk di tempat duduknya dihalangi oleh penumpang lain 
pada baris yang sama[1]. 
 
2.1.1 Seat Interference Antar Grup 
2.1.1.1 Seat Interference Antara Aisle Dan Middle 
Aisle dan middle Seat interference terjadi saat penumpang middle (tengah) akan duduk, sementara penumpang aisle 
(lorong) sudah duduk, sehingga penumpang aisle harus berdiri agar penumpang middle dapat duduk di tempatnya. 
Rumus linier pada bagian kiri adalah:  

AGi,BC,k 
AG adalah antar grup. AG bernilai satu jika penumpang C pada grup yang lebih kecil telah duduk dan penumpang B pada 
grup yang lebih besar akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. Rumus 
linier pada bagian kanan adalah:  

AGi,ED,k 
AG adalah antar grup. AG bernilai satu jika penumpang D pada grup yang lebih kecil telah duduk dan penumpang E pada 
grup yang lebih besar akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 

 
2.1.1.2 Seat Interference Antara Aisle dan Window 
Aisle dan window Seat interference terjadi saat penumpang window (jendela) akan duduk, sementara penumpang aisle 
(lorong) sudah duduk, sehingga penumpang aisle harus berdiri agar penumpang window dapat duduk di tempatnya. 
Rumus linier pada bagian kiri adalah:  

AGi,AC,k 
AG adalah antar grup. AG bernilai satu jika penumpang C pada grup yang lebih kecil telah duduk dan penumpang A 
pada grup yang lebih besar akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
Rumus linier pada bagian kanan adalah: 

AGi,FD,k 
AG adalah antar grup. AG bernilai satu jika penumpang D pada grup yang lebih kecil telah duduk dan penumpang F pada 
grup yang lebih besar akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
 
2.1.1.3 Seat Interference Window dan Middle 
Window dan middle Seat interference terjadi saat penumpang window (jendela) akan duduk, sementara penumpang 
middle (tengah) sudah duduk, sehingga penumpang middle harus berdiri agar penumpang window dapat duduk di 
tempatnya. Rumus linier pada bagian kiri adalah:  

AGi,AB,k 
AG adalah antar grup. AG bernilai satu jika penumpang B pada grup yang lebih kecil telah duduk dan penumpang A 
pada grup yang lebih besar akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
Rumus linier pada bagian kanan adalah:  

AGi,FE,k 
AG adalah antar grup. AG bernilai satu jika penumpang E pada grup yang lebih kecil telah duduk dan penumpang F pada 
grup yang lebih besar akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
 
2.1.1.4 Total Seat Interference Antar Grup 
Total Seat interference adalah total interference yang terjadi pada grup yang berbeda. Ini merupakan penjumlahan dari 
kasus Seat interference sebelumnya. Maka dari itu dapat kita sebut sebagai TSAG (Total Seat interference Antar Grup). 
Rumus linier untuk Total Seat interference Antar Grup adalah: 
 
 

(1) 
 

 
TSAG adalah total Seat interference antar grup dimana pengecekan dilakukan dari grup ke-1 yaitu k=1 hingga grup 
terakhir yaitu k=G. Kemudian pengecekan dilakukan dari baris pertama yaitu i=1 hingga baris terakhir yaitu i=N. 
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2.1.2 Seat Interference Sama Grup 
2.1.2.1 Seat Interference Antara Aisle dan Middle 
Aisle dan middle Seat interference terjadi saat penumpang middle (tengah) akan duduk, sementara penumpang aisle 
(lorong) sudah duduk, sehingga penumpang aisle harus berdiri agar penumpang middle dapat duduk di tempatnya. 
Rumus linier pada bagian kiri adalah:  

SGi,BC,k 
SG adalah sama grup, dimana antara B dan C berada pada grup yang sama. SG bernilai satu jika penumpang C telah 
duduk dan penumpang B akan duduk, sehingga terjadi Seat interference sama grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
Rumus linier pada bagian kanan adalah:  

SGi,ED,k 
SG adalah sama grup, dimana antara D dan E berada pada grup yang sama. SG bernilai satu jika penumpang D telah 
duduk dan penumpang E akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
 
2.1.2.2 Seat Interference Antara Aisle dan Window 
Aisle dan window Seat interference terjadi saat penumpang window (jendela) akan duduk, sementara penumpang aisle 
(lorong) sudah duduk, sehingga penumpang aisle harus berdiri agar penumpang window dapat duduk di tempatnya. 
Rumus linier pada bagian kiri adalah:  

SGi,AC,k 
SG adalah sama grup, dimana antara A dan C berada pada grup yang sama. SG bernilai satu jika penumpang C telah 
duduk dan penumpang A akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
Rumus linier pada bagian kanan adalah:  

SGi,FD,k 
SG adalah sama grup, dimana antara D dan F berada pada grup yang sama.  SG bernilai satu jika penumpang D telah 
duduk dan penumpang F akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
 
2.1.2.3 Seat Interference Antara Window dan Middle 
Window dan middle Seat interference terjadi saat penumpang window (jendela) akan duduk, sementara penumpang 
middle (tengah) sudah duduk, sehingga penumpang middle harus berdiri agar penumpang window dapat duduk di 
tempatnya. Rumus linier pada bagian kiri adalah:  

SGi,AB,k 
SG adalah antar grup, dimana antara A dan B berada pada grup yang sama. SG bernilai satu jika penumpang B telah 
duduk dan penumpang A akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
Rumus linier pada bagian kanan adalah:  

SGi,FE,k 
SG adalah sama grup, dimana antara F dan E berada pada grup yang sama. SG bernilai satu jika penumpang E telah 
duduk dan penumpang F akan duduk, sehingga terjadi Seat interference antar grup. i adalah baris dan k adalah grup. 
 
2.1.2.4 Total Seat Interference Sama Grup 
Total Seat interference adalah total interference yang terjadi pada grup yang sama. Ini merupakan penjumlahan dari kasus 
Seat interference sebelumnya. Maka dari itu dapat kita sebut sebagai TSSG (Total Seat interference Sama Grup). Rumus 
linier untuk Total Seat interference Sama Grup adalah: 
 

 
(2) 

 
 
TSSG adalah total Seat interference sama grup dimana pengecekan dilakukan dari grup ke-1 yaitu k=1 hingga grup 
terakhir yaitu k=G. Kemudian pengecekan dilakukan dari baris pertama yaitu i=1 hingga baris terakhir yaitu i=N. 
Berbeda dengan Total Seat interference Antar Grup, Total Seat Interference Sama Grup dikalikan dengan ½. Karena 
kemungkinan terjadi Seat interference pada grup yang sama adalah 50%, artinya bisa terjadi interference bisa jadi tidak. 
 
2.2 Aisle Interference 
Terjadi pada saat penumpang pada baris lebih kecil memblok yang akan duduk pada baris lebih besar. Ada 2 macam 
kejadian yang mengakibatkan penumpang pada baris yang lebih kecil memblok penumpang yang akan duduk pada baris 
yang lebih besar yaitu saat menyimpan bagasi dan saat terjadi seat interference. 
 
2.2.1 Aisle Interference Beda Baris 
Terjadi pada saat seorang penumpang menghalangi semua penumpang di belakangnya yang akan duduk di baris yang 
lebih besar. Rumus linier pada sebuah grup adalah: 
 

(3) 
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ABB adalah jumlah semua penumpang pada grup yang sama yang terletak pada baris yang lebih tinggi. Rumus linier 
untuk Total Aisle Interference pada baris yang berbeda: 
 

(4) 
 

 
TABB adalah jumlah total ABB pada tiap-tiap grup. TABB dikalikan dengan ½. Karena kemungkinan terjadi aisle 
interference adalah 50%, artinya bisa terjadi interference bisa jadi tidak. 
 
2.2.2 Aisle Interference Sama Baris 
Terjadi pada saat seorang penumpang menghalangi penumpang lainnya yang duduk di baris yang sama pada satu grup. 
Rumus linier pada sebuah grup adalah: 
 

(5) 
 

ASB adalah jumlah semua penumpang pada grup yang sama yang terletak pada baris yang sama. Rumus linier untuk 
Total Aisle Interference pada baris yang sama: 
 

(6) 
 
 

TASB adalah jumlah total ASB pada tiap-tiap grup, dan dilakukan mulai baris pertama hingga baris terakhir. TASB 
dikalikan dengan ½. Karena kemungkinan terjadi aisle interference adalah 50%, artinya bisa terjadi interference bisa jadi 
tidak. 
 
3. Strategi Boarding 
Pembagian penumpang menjadi beberapa grup, dimana grup dengan nomor yang lebih kecil akan masuk ke dalam 
pesawat terlebih dahulu adalah yang dinamakan dengan strategi boarding. Penelitian ini menggunakan 4 macam strategi 
boarding yang berbeda, yaitu: Random, Back-to-Front, Outside-In, dan Reverse Pyramid[3]. 
 
a) Strategi Random  
Strategi Random adalah sebuah strategi yang menerapkan grup pertama duduk terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan 
kelas ekonomi, dimana cara duduknya dilakukan secara acak. Grup pertama masuk terlebih dahulu, baru kemudian grup 
kedua. 
 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gambar 2. Strategi Random 
 

b) Strategi Back-To-Front  
Strategi Back to Front adalah strategi yang membagi seluruh penumpang menjadi beberapa grup, pada contoh di bawah 
dibagi menjadi 4 grup, lalu per-grup disusun dari belakang hingga ke depan. Grup pertama masuk terlebih dahulu, 
kemudian grup kedua yang berada pada paling belakang, kemudian grup ketiga yang berada di depan grup kedua, dan 
grup keempat berada di depan grup ketiga. 
 

   4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
                 
1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
   4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Gambar 3. Strategi Back-to-Front 
 
c) Strategi Outside-In  
Strategi Outside-In adalah strategi yang membagi seluruh penumpang menjadi beberapa grup. Pada contoh di bawah 
dibagi menjadi 4 grup, penumpang yang akan masuk pertama adalah penumpang yang duduk pada bagian window 
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(jendela), kemudian diikuti oleh penumpang yang duduk pada bagian middle (tengah), dan terakhir diisi oleh penumpang 
yang duduk di aisle (lorong). 
 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
                 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gambar 4. Strategi Outside-In 
 

d) Strategi Reverse Pyramid  
Strategi Reverse Pyramid ini adalah strategi yang membagi seluruh penumpang menjadi beberapa grup, pada contoh di 
bawah dibagi menjadi 4 grup, Strategi Reverse Pyramid ini adalah gabungan dari strategi Back-to-Front dan Outside-In, 
penampilannya seperti piramida terbalik. 
 

   3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
                 
1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
   3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gambar 5. Strategi Reverse Pyramid 
 
4. Uji Coba dan Pembahasan 
Pada uji coba ini, contoh pesawat yang digunakan adalah Boeing 737-500 dengan kapasitas 12 kursi untuk kelas bisnis 
dan 84 kursi untuk kelas ekonomi. Pada uji coba pertama, penumpang akan dibagi menjadi 3 grup dan pada uji coba 
kedua penumpang dibagi menjadi 4 grup. Model strategi boarding yang akan digunakan adalah Random, Back to Front, 
Outside In, dan Reverse Pyramid. Khusus untuk random, hanya dibagi menjadi 2 grup yaitu: grup pertama adalah bisnis 
dan grup kedua adalah ekonomi. 
 
 Uji Coba Pertama Dengan Membagi Penumpang Menjadi 3 Grup 
Model strategi random yang membagi penumpang menjadi 2 grup yaitu grup bisnis dan grup ekonomi. Gambar 6 
menunjukkan model strategi random. 
 

                   
Gambar 6. Uji Coba Model Strategi Random 

Strategi random adalah strategi yang biasanya diterapkan di beberapa maskapai penerbangan di Indonesia, dimana kelas 
bisnis akan masuk terlebih dahulu, kemudian kelas ekonomi akan mengikuti setelah kelas bisnis masuk. Tidak ada 
pembagian grup untuk kelas ekonomi, penumpang masuk secara acak. Pada Gambar 6. nilai TSAG (Total Seat 
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Interference Antar Grup) adalah nol (0), karena tidak terjadi interference antar grup. Nilai TSSG adalah 45, ini berarti 
total Seat interference yang terjadi pada grup yang sama adalah 45. Perincian dari TSSG adalah: 
 

 
Gambar 7. Perincian TSSG Pada Model Strategi Random 

 
Nilai TABB pada model random adalah 1662, ini berarti total aisle interference yang terjadi pada baris yang berbeda 
adalah 1662. Perincian dari TABB adalah: 
 

 
Gambar 8. Perincian TABB Pada Model Strategi Random 

 
Nilai TASB pada model random adalah 228, ini berarti total aisle interference yang terjadi pada baris yang sama adalah 
228. Perincian dari TASB adalah: 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                               KNS&I11-061 
 

393 

 
Gambar 9. Perincian TASB Pada Model Strategi Random 

 
Model strategi Reverse Pyramid yang membagi penumpang menjadi 3 grup yaitu grup 1 yang termasuk bisnis dan 2 grup 
lainnya adalah ekonomi. Gambar 10 menunjukkan model strategi Reverse Pyramid. 
 

                   
Gambar 10. Model Strategi Reverse Pyramid Dengan 3 Grup 

 
Pada Gambar 10. Grup nilai TSAG (Total Seat Interference Antar Grup) adalah nol (0), karena tidak terjadi interference 
antar grup. Nilai TSSG adalah 17, ini berarti total Seat interference yang terjadi pada grup yang sama adalah 17. Nilai 
TABB pada model Reverse Pyramid adalah 836, ini berarti total aisle interference yang terjadi pada baris yang berbeda 
adalah 836. Nilai TASB pada model Reverse Pyramid adalah 116, ini berarti total aisle interference yang terjadi pada 
baris yang sama adalah 116. 
 
Ringkasan dari hasil dari uji coba jumlah seat dan aisle interference pada pembagian penumpang menjadi 3 grup dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah Seat interference dan Aisle Interference Dengan Membagi Penumpang Menjadi 3 Grup 
Interference Random Back to Front Outside In Reverse Pyramid 

TSAG 0 0 0 0 
TSSG 45 45 17 17 
TABB 1a662 780 843 836 
TASB 228 228 102 116 

TOTAL 1935 1053 962 969 
 
Dari Tabel 1 dapat dianalisis bahwa jumlah seat dan aisle interference yang terbesar adalah pada model strategi Random 
yaitu 1935, sedangkan jumlah seat dan aisle interference yang terkecil adalah pada model strategi Outside In yaitu 962. 
 
Uji Coba Kedua Dengan Membagi Penumpang Menjadi 4 Grup 
Pada uji coba kedua ini, untuk strategi random tidak dibagi menjadi 4 grup, tapi tetap dibagi menjadi 2 grup. Sedangkan 
untuk strategi Back to Front, Outside In dan Reverse Pyramid dibagi menjadi 4 grup. Berikut ini contoh untuk model 
strategi Outside In yang membagi penumpang menjadi 4 grup yaitu grup 1 yang termasuk bisnis dan 3 grup lainnya 
adalah ekonomi. Gambar 11 menunjukkan model strategi Outside In. 
 

                   
Gambar 11. Model Strategi Outside In Dengan 4 Grup 

 
Pada Gambar 11. Grup nilai TSAG (Total Seat Interference Antar Grup) adalah nol (0), karena tidak terjadi interference 
antar grup. Nilai TSSG adalah 3, ini berarti total Seat interference yang terjadi pada grup yang sama adalah 3. Nilai 
TABB pada model Outside In adalah 570, ini berarti total aisle interference yang terjadi pada baris yang berbeda adalah 
570. Nilai TASB pada model Outside In adalah 60, ini berarti total aisle interference yang terjadi pada baris yang sama 
adalah 60. Ringkasan dari hasil dari uji coba jumlah seat dan aisle interference pada pembagian penumpang menjadi 4 
grup dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Jumlah Seat interference dan Aisle Interference Dengan Membagi Penumpang Menjadi 4 Grup 

Interference Random Back to Front Outside In Reverse Pyramid 
TSAG 0 0 0 0 
TSSG 45 45 3 11 
TABB 1662 492 570 554 
TASB 228 228 60 92 
TOTAL 1935 765 633 657 

 
Dari Tabel 2 dapat dianalisis bahwa jumlah seat dan aisle interference yang terbesar adalah pada model strategi Random 
yaitu 1935, sedangkan jumlah seat dan aisle interference yang terkecil adalah pada model strategi Outside In yaitu 633. 
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5. Kesimpulan 
1. Perincian Seat interference yang terjadi dapat dilihat pada nilai TSAG dan TSSG, sedangkan perincian aisle 

interference yang terjadi dapat dilihat pada nilai TABB dan TASB. 
2. Model strategi boarding yang memiliki jumlah seat dan aisle interference terbesar adalah model strategi boarding 

Random dan yang terkecil adalah Outside In.  
 
Saran untuk penelitian berikutnya adalah mencoba beberapa model strategi yang lain, serta menerapkan beberapa strategi 
tersebut pada beberapa jenis pesawat. 
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