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ABSTRACT 
Many customers queue up at customer services area in a bank for a long time. Queueing System applied in a bank should 
perform something interesting and informative so that it could reduce levels of boredom of the customers. A web based 
application could be built and implemented in an easy way to achieve this purpose. On the other hand, a new standard, 
called HTML 5, provides a better choice for the developers to enrich the content of web pages with its multimedia 
support such as video.  
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1. Pendahuluan 
Antrian nasabah yang panjang pada loket-loket layanan nasabah di bank adalah hal yang biasa dijumpai, terutama di 
kantor-kantor cabang bank besar, dan pada jam-jam sibuk. Pada sejumlah bank telah diterapkan suatu sistem antrian yang 
berbasis komputer. Namun tampilan utama yang diperlihatkan ke para nasabah yang sedang mengantri biasanya hanya 
berupa informasi nomor antrian yang sedang mendapat gilirannya, dan nomor loket yang dapat melayani nasabah dengan 
nomor antrian tersebut. Contoh alat yang dapat digunakan adalah PI 8255, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
Dengan semakin kompleksnya jenis layanan kepada nasabah yang dapat diberikan oleh pihak, maka lama antrian akan 
semakin meningkat. Sistem antrian ini dapat menaikkan tingkat kejenuhan nasabah saat menunggu. Hal ini dikarenakan 
pada saat nasabah memfokuskan perhatian pada alat yang akan menampilkan nomor antrian berikutnya, informasi yang 
didapat nasabah dari pandangannya hanya terbatas pada dua hal yaitu seperti yang telah disebutkan di atas yaitu, nomor 
antrian sekarang dan nomor loket yang dituju. 
 
Untuk mengatasi masalah antrian tersebut maka dibuat sebuah aplikasi sistem antrian yang lebih menarik dan lebih 
banyak menampilkan sesuatu yang sifatnya informatif kepada nasabah yang sedang mengantri. Dengan memanfaatkan 
teknologi HTML 5, aplikasi tampilan utama yang dibuat dengan berbasis web ini pun dapat memuat konten video di 
dalamnya tanpa harus menyertakan plugins tambahan di dalam paket instalasinya untuk memutar video. Diharapkan 
dengan semakin menarik dan informatifnya tampilan di layar yang dapat dilihat nasabah, maka tingkat kejenuhan 
nasabah dapat dikurangi. 

 
Gambar 1. Perangkat PI 8255 Untuk Sistem Antrian 

 
2. Tinjauan Pustaka 
Langkah awal sebelum aplikasi dibuat adalah melakukan tinjauan pustaka. Terdapat beberapa konsep dasar yang harus 
dipahami dan pada sub bab ini akan dijelaskan satu persatu konsep dasar tersebut. 
 
2.1 HTML 5 
HTML 5 adalah sebuah standard baru untuk HTML. Salah satu standarisasi yang terdapat dalam HTML 5 adalah 
standarisasi untuk menampilkan konten video pada sebuah halaman web. Dua format video yang didukung oleh HTML 5 
adalah Ogg dan MPEG4. Tabel 1. menunjukkan perbandingan beberapa browser yang mendukung kedua format video 
tersebut dan Tabel 2. menunjukkan atribut untuk tag <video>. Sedangkan format penulisannya adalah sebagai berikut: 
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<video src="movie.ogg" controls="controls"> 
</video> 

 
Tabel 1. Tabel Perbandingan browser pendukung format video untuk HTML 5 

Format IE 8 Firefox 3.5 Opera 10.5 Chrome 3.0 Safari 3.0 
Ogg Tidak Ya Ya Ya Tidak
MPEG4 Tidak Tidak Tidak Ya Ya

 
Tabel 2. Table Atribut Dari Tag <video> 

Atribut Nilai Keterangan 
autoplay autoplay Menentukan video akan segera diputar segera setelah video siap. 
controls controls Menentukan apakah kontrol, seperti tombol play, akan ditampilan. 
height pixels Menentukan ukuran tinggi dari pemutar video. 
loop loop Menentukan apakah video akan diputar ulang tiap kali selesai. 
preload preload Menentukan video akan segera dimuat saat halaman web dimuat dan 

siap untuk dijalankan. 
src url Menentukan lokasi berkas video yang akan diputar. 
width pixels Menentukan ukuran lebar dari pemutar video. 

 
2.2 Javascript 
Javascript adalah sebuah bahasa scripting untuk sebuah web yang dijalankan dari sisi client. Ke dalam sebuah halaman 
HTML, kode Javascript biasa digabungkan. Kegunaan dari Javascript antara lain adalah untuk mendeteksi browser, 
proses validasi form, dan lain sebagainya. Untuk dapat menambahkan script Javascript ke dalam halaman HTML, maka 
diperlukan tag <script>, dan dapat diletakkan pada bagian mana saja dari halaman HTML itu. Berikut adalah contoh 
penggunaannya: 

<html> 
     <body> 
          <script type="text/javascript"> 
              document.write("Hello World!"); 
          </script> 
     </body> 
</html> 

 
2.3 AJAX 
Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) bukanlah sebuah bahasa pemrograman baru. Ajax adalah suatu cara yang 
memungkinkan untuk melakukan pertukaran data dengan server yang dilakukan melalui sebuah background process. 
Artinya sebuah halaman web dapat memperbarui sebagian dari dirinya tanpa harus memuat ulang keseluruhan halaman 
web. Prinsip kerja dari AJAX dapat digambarkan pada gambar 2. di bawah ini. 

 
Gambar 2.1 Prinsip Kerja AJAX 

 
 

2.4 PHP 
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa scripting dari sisi server untuk sebuah web. Kode PHP sendiri 
dapat digabungkan ke dalam sebuah halaman HTML, meski kode PHP itu sendiri akan dieksekusi di sisi server untuk 
kemudian diolah menghasilkan HTML yang akan dikirim ke browser client. 
 
Sintak penulisan PHP diawali dengan tanda “<?php” dan diakhiri dengan tanda “?>” (tanpa tanda kutip). Berikut 
adalah contoh penulisan script PHP: 

<html> 
      <body> 
          <?php 
                echo "Hello World"; 
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          ?> 
      </body> 
</html> 

 
3. Desain Sistem 
Pada sub bab ini akan dijelaskan tiga bagian desain aplikasi yang dibuat yaitu desain proses, desain basis data, dan desain 
antarmuka (user interface). 
 
3.1 Desain Proses 
Desain proses akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam implementasi program tanpa bergantung 
pada bahasa pemrograman tertentu. Desain proses terdiri atas tiga desain proses utama yaitu: desain proses update nomor 
antrian, desain proses update informasi kurs mata uang, dan yang ketiga adalah desain proses update informasi lainnya. 
 
3.1.1 Desain Proses Update Nomor Antrian 
Proses update nomor antrian adalah proses yang berkelanjutan untuk menampilkan nomor antrian dengan memanfaatkan 
basis data sebagai tempat penyimpanan data nomor antrian. Data nomor antrian akan ter-update jika salah seorang CSO 
(Customer Service Officer) menekan tombol melalui program controller yang ter-install di komputernya untuk 
memanggil nasabah dengan nomor antrian berikutnya. Sementara program tampilan utama yang dibahas dalam aplikasi 
ini akan berkelanjutan per 1 detik untuk memeriksa apakah data nomor antrian di dalam basis data telah berubah dengan 
data yang baru. Jika data ternyata telah berubah maka program akan mengambil data nomor antrian itu beserta nomor 
loket CSO, dan mencatat ID sebagai penanda kapan data terakhir kali berubah. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
3.1.2 Desain Proses Update Informasi Kurs Mata Uang 
Proses update informasi kurs mata uang ini adalah proses yang berkelanjutan untuk menampilkan informasi kurs mata 
uang pada halaman program tampilan utama ini. Data kurs diambil dari sebuah text file yang terdapat di lokasi tertentu di 
dalam server cabang. File ini sendiri merupakan kiriman dari server yang ada di kantor pusat bank bersangkutan per 
periodic waktu, biasanya adalah per 15 menit sekali dengan pertimbangan untuk menghindari beban pada jalur 
komunikasi yang terlalu padat. Namun bagaimana proses pengiriman file dari server kantor pusat ke server cabang itu 
sendiri tidak tercakup dalam pembahasan pada penilitian kali ini. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
3.1.3 Desain Proses Update Informasi Lainnya 
Proses update informasi lainnya mencakup informasi suku bunga, teks berjalan, serta konten video. Informasi suku bunga 
serta informasi untuk teks berjalan oleh program tampilan utama ini diambil dari sebuah text file yang berada pada lokasi 
tertentu di dalam server cabang, yang merupakan kiriman dari server yang ada di kantor pusat. Begitu juga video yang 
hendak ditampilkan di halaman program tampilan utama berasal dari file video hasil kiriman dari server kantor pusat dan 
ditempatkan pada lokasi tertentu di dalam server cabang. Berbeda dengan proses update informasi kurs mata uang, file 
informasi suku bunga, teks berjalan, dan file video ini tidak dikirim secara terus menerus tiap 15 menit sekali oleh server 
kantor pusat, melainkan dalam periode waktu yang lebih lama, yaitu satu hari sekali, atau bahwa bisa lebih dari sebulan 
sekali, contohnya informasi suku bunga yang bersifat konsisten untuk satu bulan ke depan. Oleh karena proses 
pengambilan informasi oleh program tampilan utama dari server di cabang hanya dilakukan satu kali saja, yaitu pada saat 
program pertama kali dinyalakan, untuk seterusnya ditampilkan secara terus menerus. Proses ini dapat dilihat pada 
Gambar 5. 
 

 
Gambar 3. Desain Proses 
Update Nomor Antrian 

Gambar 4. Desain Proses 
Informasikurs Mata Uang 

Gambar 5. Desain Proses 
Update Informasi Lainnya 
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3.2 Desain Basis Data 
Untuk menyimpan nomor antrian di dalam sistem antrian ini dibuatkan sebuah basis data yang relasinya. Gambar 6. 
menunjukkan Entity Relationship Diagram serta hasil pemetaan dari nomor antrian. Data yang disimpan tidak 
mempunyai ketergantungan pada bahasa pemrograman yang akan digunakan. Data disimpan sedemikian rupa sehingga 
penambahan, pengambilan dan perubahan data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol.  

 
 
tbl_Antrian 
ID Nomor Datetime Dilewati Datetime_mulai Datetime_akhir 
tbl_CSO 
ID Nomor_loket 
tbl_Panggil 
ID_Antrian ID_CSO Datetime 
 
   Gambar 6. Entity Relationship Diagram serta Hasil Pemetaan ERD dari Nomor Antrian 
 
Pada Tabel 3. dapat dilihat kamus data dari tabel antrian, Tabel 4. adalah kamus data dari tabel CSO, dan Tabel 5. adalah 
kamus data dari tabel Panggil. 
 

Tabel 3. Kamus Data tblAntrian 
Field Tipe Panjang Keterangan 
ID Int 11 Primary Key 
Nomor Int 3 Nomor antrian nasabah 
Datetime Datetime  Waktu nomor antrian dihasilkan 
Dilewati Boolean  Penanda apakah nomor antrian dilewati (True or False) 
Datetime_mulai Datetime  Waktu nomor antrian mulai diproses oleh CSO 
Datetime_akhir Datetime  Waktu nomor antrian selesai diproses oleh CSO 

 
Tabel 4. Kamus Data tblCSO 

Field Tipe Panjang Keterangan 
ID Varchar 4 Primary Key 
Nomor_loket Int 2 Nomor loket CSO 

 
Tabel 5. Kamus Data tblPanggil 

Field Tipe Panjang Keterangan 
ID_Antrian Int 11 Foreign Key dari tblAntrian 
ID_CSO Varchar 4 Foreign Key dari tblCSO 
Datetime Datetime  Waktu nomor antrian dipanggil oleh CSO 

 
3.3 Desain Antarmuka 
Antarmuka pada program tampilan utama sistem antrian ini didesain sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan semua 
informasi yang dimiliki. Informasi yang hendak ditampilkan yaitu: informasi nama cabang, informasi nomor antrian, 
informasi kurs mata uang, informasi tabel suku bunga, informasi pada teks berjalan, serta konten video. Gambar 7. adalah 
desain antarmuka pada program tampilan utama sistem antrian. 
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Gambar 7. Desain Tampilan Halaman Utama 

 
Pada desain antarmuka di atas, dapat dilihat bahwa semua informasi yang dibutuhkan sudah dapat disajikan. Di sebelah 
kiri halaman terdapat informasi nama bank, tanggal dan waktu, nomor antrian, dan informasi kurs mata uang. Di sebalah 
kanan terdapat konten video dan table suku bunga. Di bagian bawah halaman dipakai untuk menampilkan informasi pada 
teks berjalan. 
 
4. Pembahasan 
Secara umum, di samping informasi tentang nomor antrian itu sendiri, informasi yang dimiliki oleh pihak bank yang 
hendak diinformasikan kepada pelanggan melalui layar tampilan program antrian antara lain: 
1. Informasi suku bunga untuk produk-produk tabungan atau deposito, maupun suku bunga kredit 
2. Informasi kurs mata uang asing 
3. Informasi produk perbankan lainnya yang menjadi unggulan dari bank yang bersangkutan 
 
Keseluruhan data yang hendak ditampilkan di layar tampilan dari sistem antrian terdapat di dalam server pada masing-
masing cabang. Dan untuk dapat menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan, maka tampilan halaman web dibuat 
sedemikian rupa sehingga mampu menampungmya.  
 
Setiap konten pada halaman ini mengambil data dari database yang dibangun menggunakan database MySQL 5. 
Sementara bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses mengolah data adalah dengan menggunakan PHP 5. 
Karena halaman web ini berjalan di browser client, maka proses update atau proses untuk memperbarui konten akan 
diulang per sekian dengan menggunakan script Javascript. Untuk menjembatani antara script Javascript yang berjalan di 
browser client agar dapat mengakses halaman PHP di server, maka dipergunakanlah AJAX. Untuk menghindari delay 
yang lebih lama saat menampilkan nomor antrian baru di halaman, maka dapat digunakan pseudo code di atas namun 
waktu perulangannya yang dikurangi hingga 1000 millisecond. 
 
Dan khusus untuk menampilkan konten video, semisal video promosi berbagai produk perbankan yang ditawarkan, dapat 
memanfaatkan format video yang telah disediakan oleh HTML 5, yaitu dengan menggunakan tag <video>, di mana 
sumber video didapat dari server cabang. Format video yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berjenis 
MPEG4, juga diujicobakan video berformat OGG. 
 
Halaman web dapat ditampilkan dengan baik dengan mengujicobakannya menggunakan browser Google Chrome versi 
6.0.472.0 pada layar beresolusi 1280x800, seperti tampak pada Gambar 8. Untuk menghindari tampilnya element dari 
browser, seperti tab bar, address bar, dan lain-lain, maka user dapat menekan tombol F11 untuk tampilan penuh di layar. 
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Gambar 8. Screenshot Tampilan Utama Aplikasi Sistem Antrian di Bank 
 
5. Kesimpulan 
Program untuk tampilan utama dari sistem antrian di bank yang dibangun menggunakan aplikasi berbasis web, dapat 
menyajikan lebih banyak informasi dibandingkan jika hanya menggunakan alat PI 8255. Dan khusus pada hal untuk 
menampilkan konten video, kini seorang programmer dapat menggunakan format yang telah menjadi standard baru pada 
format HTML 5. Sedangkan bagi pengguna, proses instalasinya akan lebih disederhanakan lagi, karena pengguna cukup 
melakukan instalasi sebuah browser client yang mendukung format HTML 5 tanpa harus menginstal plugins tambahan. 
Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lengkap dengan menambahkan fitur CMS untuk mengatur layout tampilan dari 
halaman web ini. 
 
6. Batasan 
Aplikasi ini dibatasi hanya pada program tampilan utama dengan diasumsikan data yang hendak ditampilkan sebagai 
informasi sebagai konten halaman telah tersedia di dalam server di masing-masing cabang bank yang bersangkutan. 
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