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MOTTO 

 

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukan 

untuk mencari ridho ALLAH bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan / 

kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari 

kiamat.” (riwayat Abu Hurairah Radhiallahu „anhu) 

 “Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik di hari tua.” (Aristoteles) 

“Hanya kebodohan meremehkan pendidikan.” (P.Syrus) 

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”(Lessing) 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang – orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”(Thomas 

Alva Edison) 
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ABSTRAK 

 

Anharum Mushoffa, 2016. Pemantauan Trafik dan Prediksi Penerimaan Level 

Sinyal pada Propagasi Sinyal Radio Mobile dengan Modul, Skripsi S1. Program 

Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Ir. Ulfa Mediaty Arief, M.T., Drs. Sugeng Purbawanto, M.T. 

 

Berawal dari banyaknya pengguna komunikasi selluler dan terbatasnya 

kanal dan rendahnya kualitas level sinyal penerima dalam sistim komunikasi 

selluler. Dari sini bisa menganalisa dari data trafik terhadap propagasi sinyal radio 

mobil beserta parameter – parameter yang ada di sinyal radio GSM (Global 

System for Mobile Communication) agar BTS – BTS bias optimal.  

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengamati performansi 

jaringan GSM, mulai dari masukan dan keluhan pelanggan, mengamati alarm 

sistem yang ada, melakukan drive test, hingga analisa terhadap trafik jaringan. 

Drive test dapat dilakukan secara rutin untuk mengetahui kualitas layanan suatu 

daerah, terutama daerah dengan jumlah pelanggan yang besar, dapat juga setelah 

suatu rencana frekuensi yang baru diimplementasikan, ataupun dilakukan secara 

khusus ditempat-tempat tertentu untuk mengetahui kualitas layanan serta beberapa 

parameter yang ada 

Untuk meningkatkan performansi jaringan dan untuk membuktikan 

perbaikan kerja jaringan maka perlu dilakukan perhitungan pada 2 kondisi, yaitu 

kondisi sebelum perbaikan performansi dan kondisi setelah dilakukan perubahan-

perubahan daya pancar. Perlu dilakukan perhitungan luas daerah cakupan layanan 

BTS-BTS di wilayah BSC Semarang. 

 

 

Kata Kunci : Trafik Sinyal, GSM (Global System for Mobile Communication), 

Sinyal Radio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sekarang ini hampir semua instrumen telekomunikasi bergerak menggunakan 

teknologi yang berbasis selluler. Sistem Telekomunikasi bergerak berbasis selluler 

menawarkan kelebihan dibandingkan dengan Sistem Wireline (jaringan kabel), 

yaitu mobilitas sehingga pengguna dapat bergerak kemanapun selama masih 

dalam cakupan layanan Operator. 

Tetapi dalam penerapannya sistem ini juga memiliki keterbatasan – 

keterbatasan diantaranya terbatasnya kanal pembicaraan seiring dengan 

banyaknya jumlah pelanggan teknologi komunikasi seluler, sehingga 

mengakibatkan apa yang disebut dengan block call yang pada tahun baru kemarin 

terjadi pada jaringan milik PT Telkomsel. Selain itu masalah penerimaan sinyal 

RF (Radio Frequency) juga menjadi faktor yang sangat penting dalam sistem 

komunikasi Wireless. Rendahnya kualitas level sinyal penerima ini yang 

mengakibatkan sering terjadinya kegagalan proses panggilan atau biasa yang 

disebut dengan Drop call. 

Alokasi frekuensi radio yang tersedia semakin lama akan semakin padat, 

kondisi demikian ini akan dapat menyebabkan permintaan hubungan komunikasi 

yang sangat besar tidak bisa di layani melalui jaringan yang berbasis lintas radio.  
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Untuk dapat melakukan komunikasi diberbagai daerah khususnya daerah 

pegunungan dengan kepadatan 10-10000 pelanggan per-kilometer persegi yang 

belum ada jaringan tembaganya dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan 

akses radio yang dinamakan telepon tanpa kabel.  

Oleh karena itu perlu dilakukan proses monitoring dan analisa yang 

berkelanjutan guna memantau kinerja sistem ini. Dari analisa trafik tersebut dapat 

dilihat letak permasalahan yang mengakibatkan buruknya performansi suatu 

jaringan Telekomunikasi. 

 Berawal dari banyaknya pengguna komunikasi selluler dan terbatasnya kanal 

dan rendahnya kualitas level sinyal penerima dalam sistim komunikasi selluler. 

Semua penelitian dan pantauan disajikan dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS 

TRAFIK PADA PROPAGASI SINYAL RADIO MOBILE”. 

1.2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan permasalahnnya 

adalah bagaimana menganalisa data trafik terhadap propagasi sinyal radio mobile 

di daerah Semarang 1 Kota Semarang.  

1.3. Rumusan Masalah  

1.3.1. Skripsi ini hanya membatasi permasalahan tentang Trafik dalam sistim 

telekomunikasi selluler di Wilayah Semarang 1 Kota Semarang.  

1.3.2. Mengatasi permasalahan yang terjadi dalam jaringan komunikasi 

khususnya dalam hal penerimaan radio frequency.  
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1.4. Tujuan Penelitian 

Menganalisis data trafik beserta parameter – parameter yang ada dan 

memprediksi penerimaan level sinyal pada propagasi sinyal radio GSM (Global 

System for Mobile Communication) pada daerah Semarang 1 Kota Semarang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian yang akan di lakukan ini 

sebagai berikut : 

1.5.1. Dapat mengetahui sektor mana yang paling banyak diduduki atau banyak 

digunakan pelanggan di Wilayah Semarang 1 Kota Semarang. 

1.5.2. Dapat mengetahui level sinyal yang lemahatau baik pada Wilayah 

Semarang 1 Kota Semarang.  

1.5.3. Dapat mengetahui kinerja trafik dan bisa memprediksi penerimaan level 

sinyal pada propagasi sinyal radio GSM di Wilayah Semarang 1. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Skirpsi ini, digunakan beberapa metode, antara lain : 

1.6.1. Metode Study Literatur. 

Mengambil dan mengumpulkan teori-teori dasar serta teori pendukung dari 

berbagai sumber, terutama meminta data dari pihak Telkomsel, buku-buku 

referensi dan situs-situs dari internet tentang apa-apa yang menunjang dalam 

analisa ini.Bagian inti skripsi terdiri atas beberapa bagian yaitu pendahuluan, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian, dan penutup.  
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1.6.2. Metode Observasi. 

Beserta pembimbing dan rekan – rekan teknisi lapangan dari devisi NO PT 

TELKOMSEL, mengadakan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengamati 

dan mengadakan observasi secara langsung tentang perangkat – perangkat yang 

digunakan oleh TELKOMSEL antara lain pada MSC, BSC, TRAU, BTS, MMU, 

SMU, OMC, dan Radio Link. 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori 

Berisi paparan pengetahuan dasar mengenai sistem selluler khususnya yang 

berbasis teknologi GSM. Pada bab ini juga terdapat dasar – dasar teori yang 

berhubungan dengan teknologi selluler  mulai dari Sel Converage, spektrum 

frekuensi, konfigurasi jaringan, dan konsep kanal GSM.  

Bab III Metode Pengumpulan Data 

Bab ini berisi parameter-parameter yang dipakai untuk menganalisis performansi 

jaringan GSM berikut permasalahan yang mempengaruhi buruknya kinerja sistem 

khususnya dalam hal level penerimaan sinyal. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi analisis data-data yang dikoleksi dalam suatu periode tertentu 

untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam sistem yaitu masalah cakupan 

coverage serta penerima sinyal. 
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Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis trafik. 

 

 



6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. Sistem Radio Panggil 

Sistem radio panggil untuk pertama kali menggunakan pengeras radio di 

dalam bangunan. Saat ini orang yang ingin dipanggil membawa pesawat kecil, 

biasanya mempunyai layar kecil yang dapat menampilkan pesan yang masuk. 

Seseorang yang ingin memanggil pengguna pesawat ini kemudian dapat menelpon 

perusahaan radio panggil dan memasukkan kode keamanannya, nomor telepon 

yang diminta agar dipanggil oleh pemakai pesawat (pesan pendek lainnya). 

Kemudian komputer yang menerima permintaan tersebut mentransmisikannya 

melalui kabel atau mata rantai radio ke antena transmisi, baik dengan menyiarkan 

panggilan secara langsung (untuk panggilan interlokal).  

Pada saat pesawat mendeteksi nomor unitnya pada aliran radio masuk, 

pesawat akan mengeluarkan suara dan menampilkan nomor yang dipanggil. Juga 

mungkin untuk memanggil sekelompok orang secara bersamaan dengan 

menggunakan sebuah panggilan telepon. 

 

 

 ( Sumber : Dunia Informatika Indonesia Sistem Radio Panggil ) 

Penelpon  

Operator Sistem 

Radio Panggil 

Stasiun Pemancar 

Radio Panggil  

Pengguna Sistem 

Radio Panggil 

Gambar 2.1. Bagan Panggilan Sistem Radio Panggil 

http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/sistem-radio
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Sistem radio panggil yang paling modern dapat menghubungkan langsung 

ke komputer dan dapat menerima tidak hanya nomor telepon saja, tetapi juga 

pesan – pesan yang lebih panjang, kemudian komputer dapat langsung memproses 

data begitu ada data yang masuk. Sistem radio panggil memiliki sifat bahwa 

sistem memiliki komunikasi satu arah, dari sebuah komputer ke sejumlah 

penerima yang banyak. Tidak ada masalah tentang siapa yang akan bicara 

berikutnya, dan tidak ada persaingan diantara pemakai sistem ini untuk 

mendapatkan sejumlah kecil saluran, karena ada satu saja dalam sistem 

keseluruhan.  

Sistem radio panggil memerlukan lebar pita yang kecil karena masing – 

masing pesan membutuhkan sebuah pecahan tunggal yang mungkin hanya 30 

byte. Pada laju data seperti ini, saluran satelit 1 Mbps dapat menangani 240.000 

panggilan per menit. Sistem radio panggil lama beroperasi pada berbagai 

frekuensi pada pita 150 – 174 MHz. Sebagian besar sistem radio panggil modern 

beroperasi pada pita frekuensi 930 – 932 MHz.  

2.1.2. Telepon Tanpa Kabel 

Telepon tanpa kabel memungkinkan orang untuk berjalan – jalan disekitar 

rumahnya sambil menerima telepon. Sistem ini terdiri dari dua bagian yaitu unit 

pemancar dan penerima, dan unit telepon. Unit pemancar dan penerima memiliki 

sambungan terminal telepon standar di bagian belakangnya. Karena itu unit 

pemancar dan penerima menggunakan radio berdaya rendah. Umumnya keduanya 

dapat melakukan komunikasi dalam  jarak 100 sampai 300 meter. Karena telepon 
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kabel yang hanya berharap dapat melakukan komunikasi dengan unit pemancar 

dan perima sendiri, maka tidak diperlukan standarisasi.  

Sebagai model yang mudah menggunakan frekuensi yang tetap, yang dipilih 

oleh pihak pabrik. Jadi dimungkinkan bila suatu saat telepon kita menggunakan 

frekuensi yang sama dengan penggunaan yang lain, maka kita dapat saling 

mendengar pembicaraan. Untuk jenis telepon ini sering kali menyebabkan 

gangguan dengan radio dan televisi.  

2.1.3. Sistem Komunikasi Seluler GSM 

Dunia telekomunikasi sekarang ini diramaikan oleh berbagai macam teknologi 

seluler. Ada yang memanfaatkan basis analog seperti AMPS (Advance Mobile 

Phone System) sampai ke GSM (Global System for Mobile Communication) 

dengan menggunakan frekuensi 900 MHz seperti yang kita gunakan, atau 1800 

MHz yang sudah mendunia atau bahkan 1900 MHz khusus di Amerika Utara.  

Konsep seluler untuk perencanaan dalam kota mulai diterapkan pertama kali 

di Amerika Serikat tepatnya di Chicago pada tahun 1979. Sistem yang digunakan 

saat itu adalah AMPS, sedangkan GSM dengan teknologi TDMA (Time Division 

Multiple Acces) berkembang pesat di Eropa. Sedangkan di Indonesia, sistem 

telepon bergerak seluler komersial mulai beroperasi sejak bulan April 1986, 

sistem yang digunakan NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) dengan wilayah 

pelayanan Jakarta, Bandung dan rute yang menghubungkan keduanya melalui 

Puncak. Sesuai dengan namanya sistem ini beroperasi pada frekuensi 450 MHz.  
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Dengan penggunaan sistem seluler ini diharapkan dapat menambah kapasitas 

sistem, hal ini dimungkinkan dengan adanya metode pengulangan frekuensi 

(Frequency Reuse). Yang dimaksud dengan pengulangan frekuensi disini adalah 

beberapa BS (Base Station) yang terpisah pada jarak tertentu (yang memenuhi 

signal – to – Interference Ratio tertentu), dapat menggunakan kanal frekuensi 

sama. 

Sementara ini perkembangan sistem seluler GSM bebasis digital ini dimulai 

pada tahun 1982, ketika diadakan ECPT (European Conference of Posts and 

Telecommunication Administration). Konferensi tersebut menghasilkan dua 

putusan penting, yaitu membentuk suatu tim yang bernama Group System Mobile 

untuk merancang suatu standar jaringan seluler yang akan diterapkan dikawasan 

Eropa dan merekomendasikan alokasi frekuensi 900 MHz untuk sistem seluler. 

2.1.4. Awal Perkembangan GSM di Indonesia 

PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai penyelenggara telekomunikasi terbesar 

di Indonesia telah mempersiapkan proyek GSM ini dengan sungguh – sungguh. 

Sebagai langkah awal pada bulan Agustus 1992, PT. Telkom mengadakan studi 

komparasi kebeberapa operator dan manufactures sistem seluler di Eropa, 

Amerika dan Hongkong.  

(Sumber : Dunia Informatika Indonesia Awal Perkembangan GSM di Indonesia ) 

Menindak lanjuti langkah sebelumnya, PT. Telkom mengundang para vendor 

(Siemens, Alcatel, Ericsson, dan AT&T) untuk mempresentasikan teknologinya 

kepada tim di Indonesia, dari sini selanjutnya dapat ditentukan spesifikasi teknis 

http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/awal-perkembangan-gsm-di-indonesia.html
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dan struktur dasar GSM yang akan digunakan. Pemerintah Indonesia menetapkan 

sistem seluler GSM yang digunakan karena sistem ini sesuai dengan sistem yang 

telah ada yaitu EWSD, NEAX dan 5-SS. Oktober 1993 Batam sebagai proyek 

GSM di Indonesia.  

Dirjen Postel mengeluarkan ketetapan nomor 4243/Dirjen/1993 tanggal 14 

desember 1993 yang menetapkan sistem telepon bergerak seluler GSM Batam-

Bintan dengan memakai swiching dari Siemens dan  radio (BSC, SRB) dari 

Ericsson. Sebenarnya di Batam pada waktu itu telah beroperasi sistem telepon 

kabel bergerak inti multy zone memakai sistem AMPS pada frekuensi 800 MHz 

tetapi kurang diminati (dari 500 subcriber hanya 86 yang terpasang) dan sering 

mengalami interferensi dengan ETACS Singapura. 

2.1.5. Elemen Sistem Seluler GSM 

Ada tiga bagian pokok yang ada dalam sistem GSM yaitu : Mobile Station 

(MS), Base Station System (BSS), dan Switching Sub System (SSS).  

2.1.5.1. Mobile Station (MS) 

Untuk sistem GSM, MS terdiri dari dua bagian yaitu Mobile Equipment (ME) dan 

Subcriber Identity Module (SIM) : 

2.1.5.1.1. Mobile Equipment (ME) 

ME merupakan perangkat telepon itu sendiri, yang harus digunakan bersama 

dengan SIM-card. Pelanggan GSM didasarkan pada kepemilikan SIM-card ini 

bukan ME, artinya pemilik SIM-card dapat menggunakan ME dimana saja tak 

terbatas hanya ME yang dimilikinya. 
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2.1.5.1.2. Subcriber Identity Module (SIM) 

Sim-card berfungsi untuk menyimpan data informasi pendukung operasi 

sistem GSM berhubungan dengan autentikasi pelanggan. Meskipun secara fisik 

kartu ini tidak banyak berbeda dengan kartu magnetik biasa tetapi sebenarnya ada 

perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Sim-card termasuk jenis smart-

card dimanan didalamnya terdapat microprocessor, ROM, RAM dan EEPROM. 

Inilah yang menjadikan Sim-card tidak saja hanya dapat untuk menyimpan data 

seperti pada kartu magnetik tetapi lebih dari itu Sim-card dapat juga melakukan 

proses komputasi. 

2.1.5.2. Base Station System (BSS) 

Base station  ini pada konsep sel yang lebih umum biasanya disebut juga 

Cell Site, terdiri dari antenna, controller dan tranceiver.  Antena  yang digunakan 

dengan ketinggian antara 30 meter – 50 meter. Jenis ini sangat dipengaruhi oleh 

kondisi alam daerah yang akan dilayani oleh antena tersebut. 

 

 

 

 

( Sumber : Dunia Informatika Indonesia Base Station System bss ) 

Controller atau biasa disebut BSC (Base Station Controller) digunakan untuk 

menangani proses panggilan antara MSC dan  Mobile Station, yang meliputi 

Gambar 2. 2. Arsitektur Sistem GSM 

http://duniainformatikaindonesia.blogspot.com/2013/03/base-station-system
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kontrol pemakaian kanal trafik dan kanal signaling yang disediakan oleh satu atau 

beberapa SRB (Stasiun Radio Basis). BSC juga merupakan antar muka MSC dan 

SRB yang berfungsi antara lain mengatur mekanisme handover dan kontrol daya. 

Satu BSC dapat menangani lebih dari satu SRB. 

Transceiver merupakan perangkat yang mencakup suatu daerah dengan 

pita frekuensi dan kanal tertentu. SRB atau Transceiver ini menyediakan antena 

pemancar dan penerima yang memancarkan dan menerima gelombang radio yang 

digunakan untuk berkomunikasi oleh  Mobile Station.  

2.1.5.3. Switching Sub System (SSS) 

Ada lima bagian pokok dari SSS yaitu :  

2.1.5.3.1. Mobile Switching Centre (MSC) 

MSC atau biasa disebut juga MTSO (Mobile Telephone Switching Office) 

merupakan sebuah sentral yang menghubungkan panggilan antar sesama 

pelanggan telepon bergerak, maupun antara pelanggan telepon bergerak dengan 

pelanggan telepon tetap (fixed telephone) melalui PSTN (Public Swiching 

Telephone Network). MSC dapat mengakses informasi dari ketiga basis data yaitu 

HLR (Home Location register) dan AUC (Authentication Centre). Setelah 

menggunakan ketiga basis data tersebut, MSC selalu meng-up date ketiga basis 

data tersebut dengan informasi terbaru dari status panggilan dan posisi MS atau 

pelanggan. 
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2.1.5.3.2. Home Location Register (HLR) 

Merupakan penyimpan data yang berhubungan dengan pelanggan yang terdiri dari 

data dinamis tentang pelanggan yang roaming dan data statis yang berupa 

kemampuan akses pelanggan (SLJJ, SLI), nomor pelanggan, jenis pelayanan dan 

pelayanan tambahan. HLR menggunakan data dinamis untuk menentukan route 

panggilan yang datang kepelanggan yang dipanggil. 

2.1.5.3.3. Visitor Location Register (VLR) 

VLR menyimpan informasi tentang pelanggan yang masuk area pelayanannya. 

VLR berisi basis data pelanggan yang dinamik, secara periodik bertukar data 

dengan HLR. Hubungan antara kedua basis data ini memungkinkan MSC untuk 

men-set up panggilan yang masuk maupun keluar dalam area pelayanan MSC 

tersebut. Jika pelanggan memasuki area pelayanan MSC lain maka data yang 

disimpan dalam VLR ini akan dihapus. 

2.1.5.3.4. Authentication Centre (Auc) 

Menyimpan data penting untuk diidentifikasi pelanggan guna keperluan 

keamanan yang berupa IMSI (International Mobile Subcriber Identity), Algoritma 

A3 (Algorithmic Function for Authentication), Algoritma A8 (Algorithmic 

Function for Computing Chipering Keys) dan Ki (Identity Key) yaitu nomor 

rahasia untuk para meter A3 dan A8. AuC berfungsi membangkitkan parameter 

Authentication dengan Ki dan A3 / A8 yang dibangkitkan Network. Kc 

(Communication Keys) yaitu nomor rahasia yang digunakan untuk melindungi 

data yang ditransmisikan di udara selama MS berkomunikasi, merupakan salah 

satu hasil dari proses Authentikasi ini. 
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2.1.5.3.5. Equipment Identity Register (EIR)  

Merupakan basis data penyimpanan IMEI (International Mobile Equipment 

Identity) dari MS. Ada tiga kategori dalam basis data tersebut yaitu : daftar putih 

(White List) artinya pesawat tersebut legal, daftar abu-abu (Grey List) artinya 

pesawat tersebut dalam pengamatan karena dicurigai dan daftar hitam (Black List) 

artinya pesawat sudah di blok dan tidak dapat digunakan lagi karena pesawat 

tersebut ilegal atau curian. 

2.1.6. Konsep Kanal  GSM 

Tiap slot waktu pada  frame TDMA disebut physical channel. Karena itu 

ada 8 kanal fisik tiap frekuensi pembawa dalam GSM. Kanal fisik dapat 

mengakomodasi pembicaraan, data, atau informasi pensinyalan. Kanal fisik dapat 

membawa informasi berbeda, tergantung dari informasi yang baru dikirimkan. 

Informasi tersebut disebut sebagai logical channel. Kanal logika terdiri atas 2 

kanal utama yaitu control channellel (CCH) dan traffic chsnnel (TCH).  

2.1.6.1. Control Channel (CCH) 

Control Channel (CCH) berfungsi sebagai kanal – kanal yang mengendalikan 

semua hubungan pensinyalan antara MS dengan BTS. Ketika MS dinyalakan, MS 

tersebut mencari BTS untuk berkoneksi. Saat MS menemukan frekuensi pembawa 

yang terkuat maka kanal yang diidentifikasi tersebut adalah Signaling Channel. 

Signaling Channel terdiri atas 3 jenis, yaitu Broadcast Control Channel 

(BCCH), Common Control Channel (CCCH), dan Dedicated Control Channel 

(DCCH).  
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2.1.6.1.1. Broadcast Control Channel (BCCH) 

BCCH ini digunakan untuk sinkronisasi, mengirimkan specific data dari BTS 

ke MS yang bekerja pada Down Link (signaling dari BTS ke MS), dan berfungsi 

mengendalikan hubungan saat MS idle atau dalam keadaan standby. BCCH berisi 

informasi penting untuk MS termasuk identitas local area,  informasi sinkronisasi, 

dan identitas jaringan. BCCH terdiri dari 3 jenis kanal yang memiliki fungsi 

spesifikasi, yaitu : Frequency Correction Channel (FCCH), Syncrhronization 

Channel (SCH), Broadcast Control Channel (BCCH), dan Cell Broadcast 

Channel (CBCH). 

2.1.6.1.1.1. FCCH (Frequency Correction Channel)  

Arahnya downlink, point to multipoin. Pada BTS memancarkan frekuensi 

pembawa. Pada MS mengidentifikasi frekuensi pembawa BCCH dengan 

frekuensi pembawa dan sinkronisasi denganfrekuensi. Bertugas pula untuk 

mengawasi ketepatan frekuensi agar dapat berkomunikasi dengan MS.  

2.1.6.1.1.2. SCH (Synchronization Channel) 

Arahnya downlink, point to multipoin. pada BTS memancarkan informasi 

tentang strutur frame TDMA pada sel dan Base Station Identity Code (BSIC). 

Pada MS mensinkronisasi dengan struktur frame dan mendekodekan mengenali 

BSIC. 
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2.1.6.1.1.3. BCCH (Broadcast Control Channel) 

Arahnya downlink, poin to multipoin. pada BTS memancarkan informasi 

sel umum, seperti : location area identity (LAI). Daya keluaran maksimum yang 

diperbolehkan di sel, dan identitas frekuensi pembawa BCCH pada sel tetangga. 

Pada MS menerima LAI, Mengeset daya keluarannya, dan menerima data 

frekuensi pembawa BCCH sel tetangga untuk persiapan handover. Berisi 

informasi dimana MS membutuhkan referensi untuk cell mana akan ditempatkan. 

2.1.6.1.1.4. CBCH (Cell Broadcast Channel) 

Memiliki arah downlink. Pada BTS menggunakan kanal logika untuk mengirim 

SMS cell broadcast. Pada MS menerima pesan call broadcast tersebut 

2.1.6.1.2. Common Control Channel (CCCH) 

CCH ini memiliki fungsi mengendalikan hubungan pada saat MS bersiap 

melakukan atau menerima panggilan (frequency up link dan down link). CCCH 

terdiri dari 4 jenis kanal yang memiliki fungsi spesifikasi, yaitu : Paging Channel 

(PCH), Notification Channel (NCH), Random Acces Channel (RACH), dan  

Access Grant Channel (AGCH).  

2.1.6.1.2.1.PCH (Paging Channel) 

Arahnya downlink. Pada BTS memancarkan pesan paging untuk 

mengindikasikan adanya panggilan masuk atau SMS. Pesan paging ini, berisi 

nomor pelanggan yang akan dihubungi oleh jaringan. Pada MS 
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mengidentifikasikan PCH tiap selang waktu tertentu, dan apabila nomor yang 

dipanggil adalah nomor MS tersebut, maka MS tersebut akan merespon. 

2.1.6.1.2.2.NCH (Notification Channel) 

Arahnya downlink. NCH ini mempunyai tugas untuk menotifikasi MS 

pada voice group dan voice broadcast call. 

2.1.6.1.2.3.RACH (Random Access Channel) 

Arahnya uplink. Pada BTS menerima permintaan kanal pensinyalan dari 

MS yang digunakan untuk call set up. Pada MS menjawab pesan paging dengan 

meminta kanal pensinyalan. 

2.1.6.1.2.4.AGCH  (Access Grant Channel) 

Arahnya downlink. Pada BTS menugaskan Stand Alone Dedicate Control 

Channel (SDCCH) untuk MS. Pada MS menerima pesan penugasan SDCCH. 

2.1.6.1.3. Dedicate Control Channel (DCCH) 

Mempunyai fungsi untuk mengendalikan hubungan pada saat MS 

melakukan atau mengendalikan hubungan pada saat MS melakukan atau 

menerima proses panggilan. DCCH terdiri atas 4 jenis kanal yang memiliki fungsi 

spesifikasi, yaitu : Stand Alone Dedicated Control Channel (SDCCH),  Slow 

Associated Control Channel  (SACCH), dan Fast Associated Control Channel 

(FACCH).  
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2.1.6.1.3.1.SDCCH (Stand Alone Dedicated Control Channel ) 

Memiliki arah uplink dan downlink. Pada BTS berpindah ke SDCCH dan 

menugaskan trafficchannel (TCH) untuk memulai pembicaraan. SDCCH juga 

digunakan untuk mengirimkan SMS. Pada saat MS berpindah ke SDCCH, terjadi 

proses call set-up. MS menerima informasi TCH yang berupa time slot dan 

carrier. Authentication dan fungsi signaling juga dilakukan oleh channel ini. 

2.1.6.1.3.2.SACCH (Slow Associated Control Channel) 

Memiliki arah uplink dan downlink. Pada BTS menugaskan MS daya 

pemancar yang digunakan dan memberikan instruksi tentang timing advance. 

Pada MS melakukan pengukuran daya BTS, dan BTS sekitarnya tentang kualitas 

sinyal, fungsi ini dilakukan terus menerus selama pembicaraan. Pada BTS, 

informasi spesifik network ditransmisikan menggunakan SACCH, menjaga MS 

agar selalu up to date pada tiap perubahan parameter cell. 

2.1.6.1.3.3.FACCH (Fast Associated Control Channel) 

Memiliki arah uplink dan down link. FACCH ini akan diaktifkan pada saat 

memerlukan penambahan signaling pada situasi mendesak, seperti pada saat 

handover. Pada BTS memancarkan informasi handover. Pada MS memancarkan 

informasi handover yang penting. 

 

 



19 

 
 

2.1.6.2. Traffic Channel (TCH) 

  Setelah prosedur call set up selesai pada kanal fisik kontrol, maka MS 

akan berpindah ke kanal fisik trafik. MS akan menggunakan kanal logika TCH. 

Ada dua tipe TCH : 

2.1.6.2.1. TCH kecepatan penuh (full rate) yang memancarkan kecepatan 13 

kbps. TCH kecepatan penuh menempati satu kanal fisik. 

2.1.6.2.2. TCH kecepatan menengah (full rate) yang memancarkan kecepatan 6,5 

kbps. TCH kecepatan menengah, dapat berbagi satu buah kanal fisik 

dengan menggandakan kapasitas sel. Sistem yang paling baik kapasitas 

ke suaranya, diantara kedua sistem di atas yaitu TCH dengan kecepatan 

penuh. 

2.1.7. Handover  

  Bagian ini adalah suatu proses untuk memindahkan kanal MS dari kanal 

suara yang satu ke yang lainnya. Proses ini perlu dilakukan agar hubungan 

pembicaraan yang sedang berlangsung tidak terputus walaupun MS bergerak 

keluar dari cakupan sel yang semula masuk ke sel yang lain. Handover dapat 

terjadi dari suatu kanal ke kanal yang lain dalam satu sel atau dari suatu kanal 

pada sel yang satu ke kanal pada sel yang lainnya. 
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Gambar 2.3. Mekanisme Handover   

 

 

 

( Sumber : mekanisme handover hand off ) 

Hanya sebuah MSC yang akan mengontrol kegiatan handover pada suatu system 

seluler. Handover dapat digolongkan menjadi beberapa tipe menurut posisi awal 

dan akhir dari MS dalam jaringan GSM yaitu :  

2.1.7.1. MSC – Controller handover  

2.1.7.1.1. Inter-MSC handover 

Selama proses handover ini ditangani oleh beberapa MSC yang bersangkutan. 

SRB baru berbeda MSC-nya dari SRB yang lama. 

2.1.7.1.2. Intra-MSC handover 

Proses handover ini hanya dilakukan oleh satu MSC yang bersangkutan. SRB 

baru dan SRB lama masih dalam satu MSC tetapi berbeda BSC. 

 

 

Gambar 2. 3. Handover Hand Off 

http://aellyas.wordpress.com/2011/11/24/mekanisme%20handover%20hand%20off
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2.1.7.1.3. BSC-controller handover 

2.1.7.1.3.1. Internal intra-cell handover 

Proses handover dilakukan oleh BSS. Hand-off terjadi pada sel yang sama tetapi 

dengan frekuensi yang berbeda. 

2.1.7.1.3.2. Internal inter-cell handover 

Terjadi masih dalam Base Station yang sama tetapi dalam sel yang berbeda. 

2.1.7.1.4. Handover dalam satu sel 

 Pada proses handover dalam satu sel jika terjadi perpindahan ke kanal yang 

baru tidak perlu mengubah informasi ke VLR dapat dilakukan dengan 

menggunakan data dari SRB/BSC dan tidak perlu sumber dari MSC, BSC akan 

memonitor uplink dan MS akan memonitor downlink ketika MS sedang 

digunakan. Jika kedua link tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan 

maka perlu dilakukan penggantian kanal.  

  BSC segera mencari kanal yang memenuhi syarat dan memberitahu 

kepada MS. MS segera menerima informasi kanal yang baru dan berpidah kekanal 

yang baru tersebut dan memberitahu BSC tentang perpindahan tersebut.BSC 

segera memeriksa kanal yang baru, jika normal tanpa gangguan maka BSC segera 

melepaskan kanal pembicaraan yang lama. 

2.1.8. Perencanaan Sel Pada Sistem Seluler 

Dalam sistem telepon bergerak tingkat lanjut, suatu wilayah geografis dibagi 

menjadi sel-sel, jangkauannya antara 10 sampai 20 Km. Setiap sel menggunakan 

frekuensi – frekuensi tertentu. Sistem telepon bergerak tingkat lanjut mempunyai 
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kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem – sistem sebelumnya 

karena sistem telepon bergerak tingkat lanjut memakai sel – sel yang berdekatan 

(tapi tidak berdampingan). 

2.1.8.1. Bentuk Sel Terbaik 

Dalam sistem radio seluler terdapat empat bentuk sel yaitu lingkaran, 

segitiga sama sisi, bujur sangkar dan segi enam beraturan (heksagonal). Bentuk 

sel yang paling cocok untuk sistem radio seluler adalah berbentuk heksagonal 

karena dengan radius sel yang sedikit untuk mencakup wilayah pelayanan 

dibandingkan dengan bentuk sel segitiga atau bujur sangkar. Bentuk sel yang 

sesungguhnya tidak beraturan dan bergantung pada kontur permukaan dareh 

seperti terlihat pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kondisi Sel Heksagonal dan Bentuk Cakupannya 

Beberapa faktor yang paling mempengaruhi ukuran sel didalam suatu daerah 

layanan yaitu : kepadatan trafik telepon, kekuatan pemancar, sensitivitas penerima 

dari BTS maupun dari MS, tinggi antena (BTS maupun MS) dan keadaan 

topografinya. 
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Bentuk sel heksagonal sering digunakan dalam perencanaan karena dapat 

mempermudah dalam menganalisa. Luas daerah yang diliputi oleh sebuah sel 

heksagonal adalah sebesar : 

2

2 3
2

3
RL   

dimana : 

 2

2 Km heksagonal selsebuah daerah  luasL  

 KmR  selsebuah  jari-jari  

Dengan mengetahui luas daerah yang diliputi oleh tiap sel  sL , maka kita dapat 

mengetahui luas daerah cakupan pelayanannya (L), yaitu : 

ss LnL   (2.2) 

dimana : 

 2Km yapelayananndaerah  luasL
  

(BTS) SRBjumlah 2 n  

Bentuk sel yang terbaik adalah yang mempunyai luas cakupan yang besar dan luas 

overlap yang kecil. Dari ketiga bentuk sel didapat data seperti berikut : 

2.1.8.1.1. Pemakaian Ulang Frekuensi (Frequency Reuse)  

BTS yang terletak pada jarak tertentu yang memenuhi Signal to 

Interference ratio (S/I) tertentu, dapat menggunakan frekuensi pembawa (carrier 
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Frequency) yang sama. Frequency reuse ini memungkinkan satu kanal frekuensi 

dapat digunakan untuk beberapa percakapan secara bersama-sama pada sel yang 

berbeda. Ini menyebabkan MSC dapat melayani secara serentak untuk hubungan 

telepon lebih banyak dari jumlah seluruh kanal radio yang tersedia, semakin 

banyak sel maka semakin banyak pula jumlah yang dapat dilayani oleh MSC.  

2.1.8.1.2. Masalah Interferensi 

Interferensi atau gangguan sinyal adalah kondisi dimana sinyal RF terganggu 

dengan sinyal lain yang frekuensinya sama atau berdekatan, macam – macam 

gangguan sinyal yaitu :  

2.1.8.1.2.1.Interferensi Kanal Sama (Co-Channel Interference) 

Penggunaan ulang frekuensi dapat mengakibatkan adanya interferensi, 

dimana kanal frekuensi yang digunakan dalam satu sel pada grup sel, digunakan 

kembali pada grup sel lain. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi 

interferensi kanal sama adalah dengan memperhatikan faktor pengulangan kanal 

sama. Faktor ini ditentukan pada kondisi buruk. Asumsi bahwa semua sel sama 

besar dan kondisi propagasi di seluruh wilayah seragan diperlukan untuk 

menentukan faktor pengulangan yang dibutuhkan. 

2.1.8.1.2.2.Interferensi Kanal Bersebelahan (Adjacent Channel Interference) 

Jika sinyal dari kanal satu lebih kuat dari sinyal kanal yang lain maka akan 

mengakibatkan interferensi pada kanal frekuensi disebelahnya. Untuk mengatasi 

hal ini maka digunakan filter yang tajam untuk meredam sinyal dengan frekuensi 

seperti yang digunakan pada kanal sebelahnya. Cara lain yang sering digunakan 
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adalah dengan mengatur penempatan kanal frekuensi pada masing-masing sel, 

dengan menempatkan kanal frekuensi yang bersebelahan pada sel yang berbeda. 

2.1.8.1.2.3.Interferensi Pembawa Asing (Foreign Carrier Interference) 

Interferensi yang terjadi akibat sinyal RF radio lain diluar sistem masuk 

kedalam suatu luasan sel sistem seluler (istilah ini biasa disebut dengan splatter). 

Untuk mengatasi digunakan kanal frekuensi, redaman sinyal yang berbeda pada 

masing-masing sel dan dapat dilakukan penambahan daya pancar pada BS 

sehingga sinyal RF radio lain tidak masuk kedalam luasan sistem seluler. 

2.1.8.1.3. Jenis Antena Untuk Base Station  

Ada tiga konfigurasi antena yang digunakan dalam  Base Station yaitu :  

2.1.8.1.3.1. Konfigurasi Omni Transmit / Omni Receive (O/O) 

Konfigurasi ini merupakan konfigurasi yang paling dasar. Konfigurasi ini 

digunakan dalam area jangkauan radio frekuensi dengan densitas pelanggan yang 

rendah, daerah rural, satu sel pusat atau sel-sel dalam market kecil. Konfigurasi ini 

menggunakan dua antena penerima 360° dan satu antena pengirim. 

2.1.8.1.3.2.Konfigurasi Omni Transmit / Sector Receive (O/S) 

Konfigurasi ini digunakan pada daerah dengan densitas pelanggan yang 

besar, menggunakan enam antena penerima directional 60° atau 120°. Pengiriman 

sinyal dilakukan oleh satu antena omni directional yang mencakup area 360°. 

Dengan konfigurasi omni/sektor 60°,area sel dibagi dalam enam bagian yang 

sama. Masing-masing antena penerima bertanggung jawab pada sektornya. 

Konfigurasi 120° membagi sel menjadi tiga bagian. Masing-masing sektor berisi 

dua antena penerima. 
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2.1.8.1.3.3.Konfigurasi Sector Transmit / Sector Receive (S/S) 

Konfigurasi ini digunakan untuk area dengan kepadatan besar dan 

membutuhkan kanal lebih besar dalam satu area jangkauannya. Menggunakan 

konfigurasi 60° dan 120°. Walaupun lokasi ideal bagi cell site adalah ditengah-

tengah sel, tetapi untuk kondisi tertentu ini bukanlah hal yang mutlak (misalnya 

ada halangan bukit, gedung dan sebaginya). 

2.1.8.2. Pengalokasian Frekuensi 

Frekuensi yang digunakan untuk GSM adalah : 

2.1.8.2.1. Up link : yaitu mobile transmit ke base receive 890-915 MHz 

Primary band (P-GSM 900) 

2.1.8.2.2. Down link : yaitu  base transmit ke mobile receive 935-960 MHz 

Primary band (P-GSM 900) 

Band frekuensi 25 MHz dibagi menjadi 124 kanal radio. Masing-masing kanal 

punya interval 200 KHz untuk up link maupun down link yang saling berpasangan 

dan 200 KHz untuk guard band.  

2.1.9. Perambatan Sinyal Pada Komunikasi Bergerak 

Guna kepentingan perencanaan secara umum maka lingkungan perambatan sinyal 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

2.1.9.1.1. Daerah Rural, yaitu daerah dengan jumlah penduduk masih sedikit 

dan perambatan sinyal tidak banyak terhambat atau terpantul. 

2.1.9.1.2. Daerah Sub Urban, yaitu pinggiran kota dengan beberapa 

penghalang. 
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2.1.9.1.3. Daerah Urban, yaitu daerah kota padat dengan bagunan-bangunan 

tinggi.  

Daerah ini masih dapat dipisahkan lagi menjadi : 

1. Non-metropolitan (medium, small city) 

2. Metropolitan (large city)  

2.1.9.1.Redaman Ruang Bebas 

Redaman ruang bebas terjadi antara pemancar BTS (Base Tranceiver Station) dan 

penerima MS (Mobile Station) yang dipisahkan oleh suatu jarak dan melewati 

suatu media transmisi isotropik. 

2.1.9.2.Multipath Fading dan Shadowing 

Pada sistem radio bergerak, kuat sinyal yang diterima merupakan gabungan dari 

beberapa sinyal yang diterima secara langsung atau datang akibat dari pantulan. 

Pola lintasan ganda atau multipath.  

Sinyal dari BS (base station) ke MS (Mobile station) akan mengalami 

variasi pentulan setiap waktu dan jarak dari gedung, pohon atau pemantulan lain 

yang berbeda sehingga menyebabkan sinyal akan melalui banyak lintasan yang 

diterima berubah-ubah. Fenomena ini disebut fading. Dua jenis fading yang 

terjadi di penerima adalah fading cepat (multipath fading) dan fading lambat 

(shadowing). Daya terima rata-rata adalah rata-rata fading cepat pada interval 

waktu tertentu.  
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Terjadi fading pada sinyal selama mobil bergerak disebabkan oleh:  

2.1.9.2.1. Fluktusi path loss 

Merupakan variasi rata-rata daya lokal yang diterima selama MS berubah posisi. 

Fluktuasi ini disebabkan perbedaan lintasan propagasi antara BS dan MS. Jenis 

fading ini disebut sebagai fading lambat (shadowing). 

2.1.9.2.2. Fenomena multipath 

Disebabkan karena antena MS yang lebih rendah dari bangunan sekitarnya. Sinyal 

dari BS dipantulkan oleh gedung-gedung dan menghasilkan gelombang-

gelombang pantul. Seluruh gelombang pantul berakumulasi menghasikan variasi 

yang cepat pada sinyal yang diterima oleh MS, yang disebut mutipath fading. 

2.1.9.2.3. Fading Cepat 

Faktor utama yanng menyebabkan terjadinya fading cepat adalah karena adanya 

berbagai macam lintasan gelombang yang dihasilkan oleh pantul sinyal lokal 

tetapi bukan disebabkan oleh penghalang alamiah seperti bukit dan gunung. 

2.1.10. Teori Trafik 

Secara umum trafik dapat diartikan sebagai perpindahan informasi dari satu 

tempat ke tempat lain melalui jaringan telekomunikasi. Besaran dari suatu trafik 

telekomunikasi diukur dengan satuan waktu, sedangkan nilai trafik dari suatu 

kanal adalah lamanya waktu pendudukan pada kanal tersebut. Salah satu tujuan 

perhitungan trafik adalah untuk mengetahui unjuk kerja jaringan (Network 

Performance) dan mutu pelayanan jairngan telekomunikasi (Quality of Service).   
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2.1.10.1. Besaran Trafik :  

Trafik pada telepon dibangkitkan oleh sejumlah pelanggan, dalam suatu 

proses pemangilan mulai dari saat pemanggil mengangkat handset pesawat 

telepon, menekan atau memutar nomor yang dituju, penyambungan di level 

sentral (selector, cross bar, marker, register, processor, dan lain-lain) sehingga 

semua peralatan dapat diidentifikasi lama waktu pemakaiannya (besar trafiknya). 

- Volume Trafik, didefinisikan sebagai jumlah total waku pendudukan pada 

seluruh saluran / sirkit atau dengan cara lain.  

Volume Trafik  =   

  …………................................................... 

(1) 

 

Dimana :  

T = periode waktu pengamatan  

J(t) = jumlah kanal yang diduduki saat t 

- Intensitas Trafik, didefinisikan sebagai jumlah total waktu pendudukan dalam 

suatu selang pengamatan tertentu (per satuan waktu).   

Intensitas trafik =  

      .................................................................. (2) 

http://1.bp.blogspot.com/-Yw2Y23ln-Qo/UIEqEnrU2WI/AAAAAAAAAGY/9iPO_V-ta_A/s1600/1.png
http://1.bp.blogspot.com/-_UszBbIO2YI/UIEqqrZ9XGI/AAAAAAAAAGg/78Yfa0vkvEc/s1600/2.png
http://1.bp.blogspot.com/-Yw2Y23ln-Qo/UIEqEnrU2WI/AAAAAAAAAGY/9iPO_V-ta_A/s1600/1.png
http://1.bp.blogspot.com/-_UszBbIO2YI/UIEqqrZ9XGI/AAAAAAAAAGg/78Yfa0vkvEc/s1600/2.png
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Dimana : 

V : Volume Trafik 

T : Periode waktu pengamatan 

Pada tinjauan ini intensitas trafik merupakan jumlah seluruh waktu pendudukan 

pada N buah saluran per satuan waktu pengamatan T  

Waktu pendudukan rata-rata tiap saluran, Jumlah pendudukan rata-rata per satuan 

waktu. 

2.1.10.2. Macam-macam Trafik : 

2.1.10.2.1. Offered Traffic (A)  

adalah trafik yang ditawarkan atau yang mau masuk ke jaringan. Offered traffic 

merupakan angka teoritis, offered traffic tidak dapat diukur tetapi dapat diestimasi 

dari nilai carried traffic. Nilai offered traffic-lah yang digunakan di dalam 

perencanaan dan dimensioning jaringan offered traffic menunjukkan beban trafik 

yang harus dilayani (belum tentu semuanya dapat dilayani) oleh sistem 

Offered traffic (A) dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:  

A = λ . h                                      …................................................. (3) 

Dimana : 

λ = intensitas panggilan yang ditunjukkan oleh jumlah panggilan yang datang per 

satuan waktu [call/satuan waktu] 

Ini merupakan jumlah call attempt per satuan waktu 
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h = waktu pendudukan rata-rata = rata-rata holding time = rata- rata waktu 

pelayanan (service time). 

2.1.10.2.2. Carried Traffic (Y)  

Adalah trafik yang dimuat atau yang mendapat saluran. Gambar di bawah ini 

mengilustrasikan carried traffic yang ditunjukkan oleh jumlah kanal rata-rata 

(mean) yang diduduki (busy channels) selama selang waktu T . 

 

Gambar 2. 5. Grafik Carried Trafic 

Pendekatan lain untuk menghitung carried traffic “Carried traffic dapat 

didefinisikan juga sebagai waktu pendudukan total (total holding time) dari 

sejumlah panggilan per satuan waktu. Carried traffic adalah intensitas trafik yang 

dapat diukur, angka carried traffic tidak dapat melebihi jumlah kanal (saluran 

dsb). 
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“Satu kanal maksimum hanya dapat mengolah 1 erlang 

“Intensitas trafik yang menduduki satu kanal ekivalen dengan peluang (bagian 

dari waktu) dimana kanal itu digunakan (busy).  

Notasi carried traffic yang sering digunakan juga adalah Y 

Total trafik yang dapat diolah (carried) selama perioda T disebut volume trafik 

“Volume trafik = V = Ac.T [Erlang-hours] ................................ (4) 

Sama dengan total holding time di dalam selang waktu T 

Contoh : 

Suatu berkas saluran terdiri dari 4 saluran. Di dalam selang waktu satu jam 

misalnya diketahui data sebagai berikut: 

“Saluran 1 diduduki selama total 0,25 jam 

“Saluran 2 diduduki selama total 0, 5 jam 

“Saluran 3 diduduki selama total 0,25 jam 

“Saluran 4 diduduki selama total 0, 5 jam 

Maka Ac= (0,25+0,5+0,25+0,5)jam/1 jam = 1,5 erl 

Dengan demikian V = Ac.T = 1,5 erlang. 1 jam = 1,5 erl-jam, ini kan sama 

dengan total holding time. 
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2.1.10.2.3. Lost Traffic (R)  

adalah trafik yang hilang atau yang tidak mendapat saluran.  

 

 

G = elemen gandeng (switching network)  

Untuk Trafik yang Tak Tersalur pada Saluran Telekomunikasi   

- Dibuang saja ( loss call )  

- Ditunda dan baru disambungkan jika jalur sudah kosong ( sistem antrian ). 

Waktu tunggu harus ditentukan misalkan beberapa mili sekon. Jika dalam waktu 

tunggu tersebut juga tidak ada jalur yang kosong maka call tersebut akan dibuang.  

- Dalam antrian ini maka yang berlaku adalah FIFO (first in first out) atau LIFO 

(Last in First Out ), dapat pula dilakukan secara random tidak usah antri.  

Satuan trafik : 

 

 - Untuk menggambarkan ukuran kesibukan digunakan istilah “Erlang“. 

 - 1 erlang adalah 1 jam waktu untuk berhubungan terjadi dalam selang waktu satu 

jam.  

A Y

R

G

http://4.bp.blogspot.com/-MewoRSD3EiA/UIErTmdjTBI/AAAAAAAAAGo/slpW6x8MOBI/s1600/3.png
http://4.bp.blogspot.com/-MewoRSD3EiA/UIErTmdjTBI/AAAAAAAAAGo/slpW6x8MOBI/s1600/3.png
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 - Besar lalu lintas telekomunikasi ( A Erlang ) adalah banyak dan lamanya 

pembicaraan. 

2.1.10.3. Pengukuran Trafik :  

 Bagi kebanyakan pengguna, jaringan adalah suatu media sederhana yang 

menghubungkan antara aplikasi pengguna (user) dan layanan (service) yang 

biasanya berbasis pada server. Sebagai contoh, pengguna email tidak perlu 

mengetahui detil jumlah paket data yang dikirimkan dan melalui rute mana saja 

paket-paket tersebut dialirkan melalui jaringan. Pengguna hanya peduli bahwa 

emailnya sampai di tujuan dengan cepat dan benar.  

Informasi antara pengguna dan layanan pada suatu server dibawa oleh paket, 

yaitu berupa potongan pesan yang dialirkan melalui jaringan Internet. Salah satu 

fitur yang dimiliki oleh paket selain data yang dikirimkan adalah alamat tujuan 

kemana paket ini akan dikirimkan. Suatu stream paket yang mengalir diantara 

suatu host pengguna dengan server tujuan dinamakan dengan flow dari trafik 

jaringan. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana Internet atau jaringan bekerja 

dan bagaimana kinerjanya, maka kita harus dapat mengukur aliran paket ini 

(traffic flow). Dengan menggunakan suatu perangkat keras dan atau perangkat 

lunak serta dengan suatu teknik tertentu dapat dilakukan pengukuran trafik 

jaringan untuk melihat perilaku dan kinerja jaringan.  

Ada beberapa tujuan dilakukannya pengukuran trafik jaringan, diantaranya : 
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 Service monitoring : monitor layanan diperlukan untuk meyakinkan bahwa 

layanan yang diberikan jaringan dapat diterima dengan baik oleh pengguna atau 

klien. 

 Network planning : pengukuran jaringan memberikan informasi untuk 

mendukung perencanaan jaringan. 

 Cost and billing information : dengan pengukuran jaringan seorang 

administrator penyedia layanan jaringan (Internet) dapat memberikan informasi 

tagihan kepada pelanggan berdasarkan jumlah trafik atau waktu sesi yang 

digunakan. 

 Research : pengukuran trafik jaringan adalah suatu cara bagi para administrator 

untuk memahami dan meneliti jaringannya untuk kemudian dapat meningkatkan 

kinerja jaringannya. 

 Network troubleshooting : Kadang-kadang kesalahan pada suatu bagian 

jaringan (host, node, media, switch, dan router) dapat mengakibatkan tidak 

beroperasinya keseluruhan jaringan. Sebagai contoh serangan virus yang dapat 

mengakibatkan menurunnya kinerja jaringan. 

 Protocol debugging, pengukuran trafik jaringan menyediakan bantuan untuk 

meyakinkan perilaku dan kinerja aplikasi dan protokol versi terbaru yang 

diimplementasikan pada suatu jaringan. 

 Workload Characterization, informasi dari pengukuran trafik jaringan 

memberikan informasi beban kerja yang terjadi pada suatu jaringan.  
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 Performance Evaluation, pengukuran trafik jaringan memberikan informasi 

bagaimana kinerja protokol dan aplikasi yang terdapat pada suatu jaringan yang 

kemudian dapat dianalisa untuk dievaluasi. 

Didalam pengukuran ada sesuatu yang diukur. Metrik yang diukur didalam teknik 

pengukuran trafik jaringan biasanya dalah berupa. 

 Delay, One way delay (OWD) adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu paket 

dari tempat sumber ke tujuan. Sementara waktu dari sumber ke tujuan kembal lagi 

ke sumber disebut dengan round trip time (RTT) delay. 

 Loss, persentase paket yang tidak sampai ke tujuan di jaringan. 

 Kapasitas bandwidth, yaitu bandwidth maksimum secara teori dari suatu 

elemen jaringan atau jalur ujung ke ujung. 

 Utilisasi bandwidth, Jumlah total trafik yang menggunakan suatu hop atau 

jalur. 

 Bandwidth tersedia, Kapasitas bandwidth dikurangi dengan utilisasi pada suatu 

interval waktu. 

 Bandwidth tercapai, Truput antara dua titik pada suatu kondisi tertentu, seperti 

protokol transmisi (TCP atau UDP), perangkat keras dari host (kecepatan 

prosesor, kecepatan bus atau kecepatan NIC), system operasi dan lain-lain. 

2.1.10.4. Grade Of Service (GOS)  

Grade of Service (GOS) adalah probabilitas panggilan ditolak (diblok) selama 

jam sibuk. Secara sederhana pengertiannya adalah sebagai berikut, untuk GOS 

sebesar 2% berarti dalam 100 panggilan akan terdapat 2 panggilan yang tidak 
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mendapatkan saluran atau di blok oleh sistem. Dalam lingkungan wireless, target 

desain GOS adalah 2% atau 5%. Tabel GOS diperlukan untuk mengetahui berapa 

kanal yang dibutuhkan untuk minimum GOS yang disyaratkan.  

Terdapat perbedaan antara blocking rate dan blocking probability. Blocking 

rate didefinisikan sebagai jumlah yang terukur dari suatu base station, sedangkan 

blokcing probability didefinisikan sebagai peluang suatu panggilan di-block 

karena ketiadaan kanal bebas pada suatu base station. Pada sejumlah kanal ketika 

beban bertambah maka blocking probability juga mneingkat. Blocking probability 

digunakan sebagai ukuran Grade Of Service (GOS).  

- Erlang-B Model  

Blocking probability, GOS berdasarkan Erlang-B adalah :  

P(blocking) =   

1. Pada model ini berlaku beberapa asumsi.  

2. Sistem berada dalam kondisi statistical equilibrium.  

3. Besar beban yang ditawarkan tertentu (diketahui).  

4. Kedatangan panggilan berdasarkan proses Poisson, yaitu distribusi kedatangan 

antar panggilan adalah eksponensial, dan panggilan yang di block tidak dapat 

langsung membuat hubungan baru.  

5. Distribusi waktu kedatangan panggilan eksponensial.  
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Beban yang ditawarkan memenuhi persamaan :  

A = λ / µ = λ . h ........................................................................ (5) 

λ = pola kedatangan Poisson (panggilan/detik)  

µ = waktu pelayanan panggilan (detik/panggilan)  

- Erlang-C Model  

Pada model ini panggilan yang ditolak atau di block langsung mencoba untuk 

membangun hubungan hingga hubungan tersebut berhasil. Blocking probability 

pada model Erlang-C dilihat dari waktu tunda panggilan.  

2.1.11. Pengertian Propagasi Sinyal  

Seperti kita ketahui, bahwa dalam pentransmisian sinyal informasi dari 

satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan melalui beberapa media, baik media 

fisik , yang berupa kabel/kawat (wire) maupun media non-fisik (bukan 

kabel/kawat), yang lebih dikenal dengan wireless, seperti halnya udara bebas.  

Dengan beberapa pertimbangan teknis dan terutama ekonomis, untuk 

komunikasi pentransmisian gelombang dalam jarak yang jauh, akan lebih efisien 

apabila menggunakan udara bebas sebagai media transmisinya. Hal ini 

memungkinkan karena gelombang radio atau RF (radio frequency) akan 

diradiasikan oleh antena sebagai matching device antara sistem pemancar dan 

udara bebas dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini 

merambat atau berpropagasi melalui udara dari antena pemancar ke antena 
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penerima yang jaraknya bisa mencapai beberapa kilometer, bahkan ratusan 

sampai ribuan kilometer. 

Gelombang ini merambat atau berpropagasi melalui udara dari antena 

pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai beberapa kilometer, 

bahkan ratusan sampai ribuan kilometer. 

 

Gambar 2. 6. Mekanisme Propagasi Gelombang Radio 

Pada Gambar 2.6 diperlihatkan beberapa jenis lintasan propagasi yang merupakan 

mekanisme perambatan gelombang radio di udara bebas. 

2.1.11.1. Propagasi Gelombang Tanah (Ground Wave)  

  Gelombang tanah (ground wave) adalah gelombang radio yang 

berpropagasi di sepanjang permukaan bumi/tanah. Gelombang ini sering disebut 

dengan gelombang permukaan (surface wave). Untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan media gelombang tanah, maka gelombang harus terpolarisasi secara 

vertikal, karena bumi akan menghubung-singkatkan medan listriknya bila 

berpolarisasi horisontal.  

  Perubahan kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

gelombang tanah. Redaman gelombang tanah berbanding lurus terhadap 
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impedansi permukaan tanah. Impedansi ini merupakan fungsi dari konduktivitas 

dan frekuensi. Jika bumi mempunyai konduktivitas yang tinggi, maka redaman 

(penyerapan energi gelombang) akan berkurang.  

  Dengan demikian, propagasi gelombang tanah di atas air, terutama air 

garam (air laut) jauh lebih baik dari pada di tanah kering (berkonduktivitas 

rendah), seperti padang pasir. Rugi-rugi (redaman) tanah akan meningkat dengan 

cepat dengan semakin besarnya frekuensi. Karena alasan tersebut, gelombang 

tanah sangat tidak efektif pada frekuensi di atas 2 MHz.  

  Namun demikian, gelombang tanah sangat handal bagi hubungan 

komunikasi. Penerimaan gelombang tidak terpengaruh oleh perubahan harian 

maupun musiman, sebagaimana yang terjadi pada gelombang langit (gelombang 

ionosfir). Propagasi gelombang tanah merupakan satu-satunya cara untuk 

berkomunikasi di dalam lautan.  

  Untuk memperkecil redaman laut, maka digunakan frekuensi yang sangat 

rendah, yaitu band ELF (Extremely Low Frequency), yaitu antara 30 hingga 300 

Hz. Dalam pemakaian tertentu dengan frekuensi 100 Hz, redamannya hanya 

sekitar 0,3 dB per meter. Redaman ini akan meningkat drastis bila frekuensinya 

makin tinggi, misalnya pada 1 GHz redamannya menjadi 1000 dB per meter. 

2.1.11.2.  Propagasi Gelombang Langit (Sky Wave) 

Pada frekuensi tinggi atau daerah HF, yang mempunyai range frekuensi 3 

– 30 MHz, gelombang dapat dipropagasikan menempuh jarak yang jauh akibat 

dari pembiasan dan pemantulan lintasan pada lapisan ionospher. Gelombang yang 
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berpropagasi melalui lapisan ionosfir ini disebut sebagai gelombang ionosfir 

(ionospheric wave) atau juga disebut gelombang langit (sky wave).  

Gelombang ionosfir terpancar dari antena pemancar dengan suatu arah 

yang menghasilkan sudut tertentu dengan acuhan permukaan bumi. Dalam 

perjalanannya, bisa melalui beberapa kali pantulan lapisan ionosfir dan 

permukaan bumi, sehingga jangkauannya bisa mencapai antar pulau, bahkan antar 

benua. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfir dan permukaan bumi tersebut 

disebut dengan skipping . Ilustrasi dari efek skipping ini, dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. 

Gelombang radio yang dipancarkan dari pemancar melalui antena menuju 

ionofir, dan dibiaskan/dipantulkan kembali pada titik B ke permukaan bumi pada 

titik C. Kemudian oleh permukaan tanah dipantulkan kembali ke ionosfir dan 

sekali lagi dibiaskan ke bumi kembali pada titik D menuju penerima di titik E 

pada permukaan bumi. Untuk memahami proses pembiasan lebih lanjut pada 

atmofir bumi, maka susunan kita harus mengetahui proses kimiawi la pisan 

atmosfir dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

Gambar 2. 7. Ilustrasi Efek Skipping Gelombang Langit 
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Lapisan atmofir bumi terdiri dari 3 (tiga) lapisan, yaitu : lapisan troposfir 

(troposphere), stratosfir (stratosphere) dan ionosfir (ionosphere). Troposfir 

terletak di permukaan bumi hingga mencapai ketinggian kira-kira 6,5 mil. Lapisan 

berikutnya (stratosfir) berada mulai dari batas troposfir sampai ketinggian sekitar 

25 mil. Dari batas stratofir hingga ketinggian 250 mil adalah lapisan ionosfir. Di 

atas ionofir adalah ruang angkasa.  

Lapisan troposfir adalah lapisan terendah dari bumi, dan di dalamnya 

berisi zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Lapisan ini dapat dilalui 

gelombang yang berfrekuensi tinggi menuju lapisan berikutnya. Karena itu, tidak 

akan terjadi inversi temperatur atau juga tidak bisa menyebabkan pembiasan yang 

berarti. Lapisan stratosfir dengan temperaturnya yang konstan tersebut disebut 

juga daerah isothermal.  

Ionosfir adalah nama yang benar-benar sesuai, karena lapisan ini tersusun 

dari partikel-partikel yang terionisasi. Lintasan ini tidak terkontrol dan bervariasi 

terhadap waktu, musim dan aktivitas matahari. Kerapatan pada bagian yang paling 

atas adalah sangat rendah dan semakin ke bawah, makin tinggi kerapatannya. 

Bagian yang lebih atas mengalami radiasi matahari yang relatif lebih kuat. Radiasi 

ultraviolet dari matahari menyebabkan udara yang terionisasi menjadi ion-ion 

positip, dan ion-ion negatip.  

Sekalipun kerapatan molekul udara di bagian atas ionosfir kecil, namun 

partikel-partikel udara di ruang angkasa mempunyai energi yang sedemikian 

tinggi pada daerah tersebut. Sehingga menyebabkan ionisasi dari molekul-molekul 

udara bisa bertahan lama. Ionisasi ini meluas ke bagian bawah di seluruh lapisan 
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ionosfir dengan intensitas yang lebih rendah. Karena itu, derajat paling tinggi 

terjadi proses ionisasi adalah bagian paling atas dari ionosfir, sedangkan derajat 

ionisasi terendah terjadi pada bagian paling bawah.  

Lapisan ionosfir terdiri dari beberapa/bermacam-macam lapisan yang 

terionisasi kira-kira ketinggian 40 – 400 km (25 mil – 250 mil) diatas permukaan 

bumi. Ionisasi ini disebabkan oleh radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang 

mana lebih terasa pada siang hari dibandingkan pada malam hari. 

2.1.11.2.1. Lapisan-lapisan Ionosfir 

Ionosfir tersusun dari 3 (tiga) lapisan, mulai dari yang terbawah yang 

disebut dengan lapisan D, E dan F. Sedangkan lapisan F dibagi menjadi dua, yaitu 

lapisan F1 dan F2 (yang lebih atas), seperti Gambar 2.8. Ada atau tidaknya 

lapisan-lapisan ini dalam atmosfir dan ketinggiannya di atas permukaan bumi, 

berubah-ubah sesuai dengan posisi matahari. Pada siang hari (tengah hari), radiasi 

dari matahari adalah terbesar, sedangkan di malam hari adalah minimum.  

Saat radiasi matahari tidak ada, banyak ionion yang bergabung kembali 

menjadi molekul-molekul. Keadaan ini menetukan posisi dan banyaknya lapisan 

dalam ionosfir. Karena posisi matahari berubah-ubah terhadap titik-titik tertentu 

di bumi, dimana perubahan itu bisa harian, bulanan, dan tahunan, maka 

karakteristik yang pasti dari lapisan-lapisan tersebut sulit untuk 

ditentukan/dipastikan. 
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Gambar 2. 8. Lapiran-lapisan Ionosfir yang Berpengaruh Untuk Propagasi 

Untuk lebih jelasnya tentang fenomena masing-masing lapisan pada ionosfir 

diberikan berikut ini : 

 Lapisan D terletak sekitar 40 km – 90 km. Ionisasi di lapisan D sangat rendah, 

karena lapisan ini adalah daerah yang paling jauh dari matahari. Lapisan ini 

mampu membiaskan gelombang-gelombang yang berfrekuensi rendah. Frekuensi-

frekuensi yang tinggi, terus dilewatkan tetapi mengalami redaman. 

Setelah matahari terbenam, lapisan ini segera menghilang karena ionionnyam 

dengan cepat bergabung kembali menjadi molekul-molekul. 

 Lapisan E terletak sekitar 90 km – 150 km. Lapisan ini, dikenal juga dengan 

lapisan Kenelly – Heaviside, karena orang-orang inilah yang pertama kali 

menyebutkan keberadaan lapisan E ini. Setelah matahari terbenam, pada lapisan 

ini juga terjadi penggabungan ion-ion menjadi molekul-molekul, tetapi 

kecepatan penggabungannya lebih rendah dibandingkan dengan lapisan D, dan 

baru bergabung seluruhnya pada tengah malam. Lapisan ini mampu membiaskan 

gelombang dengan frekuensi lebih tinggi dari gelombang yang bisa dibiaskan 
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lapisan D. Dalam praktek, lapisan E mampu membiaskan gelombang hingga 

frekuensi 20 MHz. 

 Lapisan F terdapat pada ketinggian sekitar 150 km – 400 km. Selama siang 

hari, lapisan F terpecah menjadi dua, yaitu lapisan F1 dan F2. Level ionisasi pada 

lapisan ini sedemikian tinggi dan berubah dengan cepat seiring dengan pergantian 

siang dan malam. Pada siang hari, bagian atmosfir yang paling dekat dengan 

matahari mengalami ionisasi yang paling hebat. Karena atmosfir di daerah ini 

sangat renggang, maka penggabungan kembali ion-ion menjadi molekul terjadi 

sangat lambat (setelah terbenam matahari). Karena itu, lapisan ini terionisasi 

relatif konstan setiap saat. Lapisan F bermanfaat sekali untuk transmisi jarak jauh 

pada frekuensi tinggi dan mampu membiaskan gelombang pada frekuensi hingga 

30 MHz. Sebagai tambahan, pada lapisan-lapisan ionosfir yang ditunjukkan di 

atas, ada juga variasi-variasi lain yang tidak menentu yang terjadi akibat dari 

partikel-partikel radiasi dari matahari, sehingga mengakibatkan kacau atau 

rusaknya propagasi gelombang radio. Jenis badai ini dapat berlangsugn beberapa 

hari, tetapi komunikasi masih dapat dipertahankan dengan menurunkan frekuensi 

kerjanya. Radiasi yang berlebihan dari matahari, juga dapat mengakibatkan 

ionisasi yang berat sekali pada daerah/lapisan bawah yang dapat menyebab-kan 

komunikasi black out sama sekali untuk gelombang dengan frekuensi di atas 1 

MHz.  

2.1.11.3. Propagasi Troposfir (Troposphere Scatter) 

Propagasi troposfir bisa dianggap sebagai kasus dari propagasi gelombang 

langit. Gelombang tidak ditujukan ke ionosfir, tetapi ditujukan ke troposfir. Batas 
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troposfir hanya sekitar 6,5 mil atau 11 km dari permukaan bumi. Frekuensi yang 

bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak 

jangkau mencapai 400 km. Proses penghaburan (scattering) oleh lapisan troposfir, 

dilukiskan seperti Gambar 2.9. Seperti ditunjukkan oleh gambar tersebut, dua 

antena pengarah diarahkan sedemikian rupa sehingga tembakan keduanya 

bertemu di troposfir. Sebagian besar energinya merambat lurus ke ruang angkasa. 

Namun demikian, dengan proses yang sulit dimengerti, sebagian energinya juga 

dihamburkan ke arah depan. Seperti juga 

ditunjukkan dalam gambar tersebut, sebagian energi juga dihamburkan ke arah 

depan yang tidak dikehendaki.  

 

Gambar 2. 9. Ilustrasi Propagasi Troposfir (Troposcatter) 

Frekuensi yang terbaik dan paling banyak digunakan adalah sekitar 0.9,2 dan 5 

GHz. Namun demikian, besarnya gelombang yang diterima hanyalah seper seribu 

hingga seper satu juta dari daya yang dipancarkan. Disini jelas diperlukan daya 

pemancar yang sangat besar, dan penerima yang sangat peka. 

Selain itu, proses hamburan mengalami dua macam fading. Yang pertama, 

fading yang disebabkan oleh transmisi dengan banyak lintasan (multipath fading ) 
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yang bisa timbul beberapa kali dalam 1 menit. Yang kedua, fading yang 

disebabkan oleh perubahan atmosfir, tetapi lebih lambat dari yang pertama, yang 

mengakibatkan perubahan level/kuat gelombang yang diterima.  

Meskipun sistem propagasi radio dengan menggunakan hamburan lapisan 

ini memerlukan daya yang sangat besar dan perlunya diversiti, penggunaan sistem 

ini telah tumbuh pesat sejak pemakaian pertamanya tahun 1955. Karena sistem ini 

memberikan jarak jangkau jauh yang handal di daerah-daerah seperti padang pasir 

dan daerah-daerah seperti padang pasir dan daerah pegunungan dan antar pulau. 

Jaringan ini digunakan untuk komunikasi suara dan data dalam militer dan 

komersial.  

2.1.11.4. Propagasi Gelombang Ruang (Space Wave)  

2.1.11.4.1. Pengertian Gelombang Ruang  

Gelombang ruang adalah gelombang radio ang dalam perambatannya dari 

antenapemancar ke antenna penerima melalui ruang bebas. Yang termasuk dalam 

gelombang ruang ini adalah gelombang radio yang mempunyai frekwensi lebih 

besar dari 30 Mhz (VHF ke atas ). Jika kita menggunakan gelombang ruang dan 

menginginkan gelombang tersebut bebas dari redaman tanah, maka harus 

dipenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a. Untuk gelombang ruang yang berpolarasi vertical, tinggi antenna 

pemancarharus lebih besar dari 2λ(h > 2λ).  

b. Untuk gelombang ruang yang berpolarisasi horizontal tinggi antenna pemancar 

harus lebih besar dari o,1λ(h>0,1λ).  
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2.1.11.4.2. Redaman Pada Gelombang Ruang  

Pada perambatan gelombang ruang dari antenna pemancar ke antenna penerima, 

Gelombang ini akan mengalami 2 macam kehilangan energy/redaman yaitu :  

a. Akibat penyebaran di antenna pemancar ( Spreading Loss )  

b. Akibat redaman di kapisan atmosphere ( ruang bebas )  

Redaman pada penyebaran di antenna pemancar relatif sangat kecil, sehingga 

dalam perhitungan sering diabaikan, sedangkan redaman pada perambatan di 

ruang bebas tersebut bias di sebut dengan Redaman Transmisi Dasar Di Ruang 

Bebas ( Basic transmission loss infree space ) yang diberi notasi Lbf.  

2.1.11.4.3. Penggunaan Gelombang Ruang  

Gelombang ruang dapat digunakan untuk :  

a. Sistem hubungan Line Of Sight (LOS) , antara lain :  

1) Sistem Komunikasi Radio Relay Terrestrial  

2) Sistem Komunikasi Satelit  

b. Sistem hubungan Hambur atau Sistem Komunikasi Trans Horison antara lain :  

1) Sistem komunikasi Knife Edge Diffiraction atau Mountain Diffraction.  

2) Sistem Komunikasi Double Knife Edge Diffraction  

3) Sistem Komunikasi Over Round Obstacle Diffraction  

4) Sistem Komunikasi Over Sperical Earth Diffiraction atau Smooth Earth Diffra

ction  

5) Sistem Komunikasi Troposcatter 
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2.1.12. Pengertian Level Sinyal  

Untuk menyalurkan data dari satu tempat ke tempat yang lain, data akan 

diubah menjadi sebuah bentuk sinyal. Sinyal adalah suatu isyarat untuk 

melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Biasanya sinyal ini berbentuk 

tandatanda, lampu-lampu, atau suara-suara. Sinyal dibentuk oleh transmitter dan 

ditransmisikan melalui media transmisi. Sinyal sangat erat sekali hubungannya 

dengan fungsi waktu (periodik), tetapi sinyal juga dapat diekspresikan dalam 

bentuk fungsi frekuensi.  

2.1.12.1. Sinyal Berdasarkan Konsep Waktu  

 Dilihat sebagai fungsi waktu, sebuah sinyal terbagi menjadi dua, yaitu:  

2.1.12.1.1. Sinyal analog  

Sinyal yang intesitas/kekuatan sinyalnya bervariasi tergantung perubahan 

waktunya. Dengan kata lain, tidak ada sinyal yang tidak berkelanjutan. Dalam 

fungsi matematisnya dianalogikan dalam rumus sebagai berikut: Lim(t)=s(a) , 

untuk semua a t a   

2.1.12.1.2. Sinyal digital  

Sinyal yang intensitasnya berada dalam level yang kontan terhadap perubahan 

waktu. 
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Gambar 2. 10. Sinyal Analog dan Sinyal Digital 

2.1.12.2. Sinyal Berdasarkan Macam – macam Kecepatan  

 Ilmu Teknologi di dunia ini sangat luas dan akan terus berkembang, salah 

satunya yaitu pada Sinyal atau Jaringan. Ada berbagai jenis sinyal yang dapat kita 

jumpai, salah satunya yaitu sinyal / jaringan internet. Teknologi ini sangat 

bermanfaat bagi umat manusia, untuk mengakses dan melihat dunia luar yang 

tidak dapat dijangkau oleh fisik melainkan menggunakan sebuah akses internet. 

Untuk tingkatan akses internet juga berbeda-beda dengan berkembangnya Ilmu 

Teknologi diseluruh dunia ini. Dibawah ini adalah beberapa macam sinyal 

jaringan internet dan pengertiannya :  

1. GPRS (Global Package Radio Service)  

 Gprs adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data 

dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan e-mail, data gambar, dan surfing 

internet. GPRS juga disebut teknologi 2.5G yang merupakan evolusi dari 1G dan 

teknologi 2G  sebelumnya. Layanan GPRS kebanyakan diinstal pada ponsel tipe 

GSM dan IS-136. Di Indonesia, GPRS diperkenalkan pada tahun 2001 sebagai 

penyedia jaringan seperti IM3. Idealnya jaringan GPRS memiliki kecepatan mulai 
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dari 56 kbps sampai 115 kbps, tetapi sebenarnya, itu tergantung pada faktor-faktor 

seperti konfigurasi dan alokasi time slot pada level BTS, perangkat lunak yang 

digunakan, dan fitur dukungan dan aplikasi yang menggunakan ponsel.  

2. EDGE (Meningkatkan tarif data for Global Evolution)  

 Jaringan ini adalah evolusi dari GSM dan IS-136 dengan tujuan 

pengembangan teknologi untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisiensi 

spektral, dan memungkinkan penggunaan aplikasi baru dan peningkatan kapasitas. 

Jaringan EDGE juga disebut sebagai teknologi 2.75G diperkenalkan pertama kali 

oleh Cingular (sekarang AT & T) di Amerika Serikat pada tahun 2003. Idealnya 

jaringan EDGE dengan kecepatan mencapai 236 kbps.  

3. Teknologi 3G (Third-Generation Technology)  

 Merupakan evolusi dari teknologi generasi sebelumnya yang memiliki 

kapasitas pengiriman dan penerimaan yang lebih besar dan lebih cepat. Oleh 

karena itu, teknologi ini dapat digunakan untuk panggilan video. Teknologi 3G 

sering juga disebut sebagai mobile broadband karena keunggulannya sebagai 

modem untuk internet yang bersifat portable / tanpa kabel. Pengembangan 

komersial 3G dimulai pada tahun 2001 di Jepang oleh NTTDoCoMo yang diikuti 

oleh Korea Selatan pada tahun 2002. Idealnya, teknologi ini memiliki kecepatan 

transfer data dari tingkat minimum 2Mbps di mana pengguna sedang beristirahat 

atau berjalan kaki, dan 384 kbps pada pengguna yang berada dalam kendaraan 

yang sedang dijalankan.  
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4. HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)  

 Teknologi ditingkatkan dari teknologi sebelumnya yang juga dapat disebut 

3.5G, jaringan berbasis 3G ++ atau turbo ini memungkinkan Universal 

Telekomunikasi Mobile System (UMTS) memiliki kecepatan dan kapasitas 

transfer data yang lebih tinggi. Mendukung penggunaan kecepatan HSDPA saat 

browsing dari 1,8, "3,6"," 7,2" sampai 14 Mpbs. Oleh karena itu jaringan HSDPA 

sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai modem internet atau komputer 

notebook. Pemasaran dalam bentuk HSDPA modem yang digunakan sebagai 

koneksi mobile broadband baru diperkenalkan pada tahun 2007. Pada bulan 

Agustus 2009, 250 jaringan HSDPA telah komersial meluncurkan layanan mobile 

broadband di 109 negara.  

5. Kecepatan Tinggi Uplink Packet Access (HSUPA)  

 HSUPA adalah protokol ponsel yang memperbaiki proses atau 

mendongkrak uplink data dari perangkat ke server (upload), yang mencapai 5,76 

Mbit / s. Dengan kecepatan ini, pengguna dapat lebih mudah meng-upload teks, 

gambar, dan video ke blog pribadi atau website seperti YouTube hanya dalam 

beberapa detik. HSUPA juga dapat membuat lebih mudah untuk melakukan 

streaming video dengan kualitas DVD, konferensi video, game real-time, e-mail, 

dan MMS. Bila terjadi kegagalan dalam pengiriman data, HSUPA dapat 

melakukan pengiriman ulang. Tingkat kecepatan pengiriman juga dapat 

disesuaikan dengan keadaan jika terjadi gangguan jaringan transmisi. HSUPA 

peluncuran komersial pertama pada awal tahun 2007.  
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6. High-Speed Packet Access (HSPA)   

 HSPA adalah koleksi protokol telepon genggam dalam ranah 3,5 G yang 

memperluas dan meningkatkan kinerja protokol adalah Universal Telekomunikasi 

Mobile System (UMTS). High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA), 

Kecepatan Tinggi Uplink Packet Access (HSUPA) dan High Speed Packet Access 

+ (HSPA +) merupakan bagian dari keluarga High-Speed Packet Access (HSPA). 

HSPA merupakan hasil dari gelombang pertama pengembangan teknologi 3G, 

Release 99 (R99). HSPA mampu bekerja jauh lebih cepat bila dibandingkan 

dengan koneksi R99. Terkait dengan jaringan CDMA, HSPA bisa disamakan 

dengan Evolution Data Optimized (EV-DO), yang merupakan pengembangan dari 

CDMA2000. Jaringan HSPA sebagian besar tersebar di spektrum 1900 MHz dan 

2100 MHz, tetapi beberapa berjalan pada 850 MHz. Spektrum yang lebih besar 

digunakan karena operator dapat menjangkau area yang lebih luas dan 

kemampuannya untuk refarming dan realokasi spektrum UHF. HSPA 

menyediakan kecepatan transmisi data yang berbeda dalam down stream data 

(downlink) dan kenaikan saat ini (uplink), terkait standar pengembangan oleh 

Generasi Partnership Project Ketiga (3GPP). Pengembangan lanjutan HSPA 

menjadi akses mudah ke dunia maya penuh dengan fitur rapi dan canggih 

sehingga dapat mengurangi biaya transfer data per megabit.  

 Pada tahun 2008 ada lebih dari 32 juta koneksi HSPA di dunia. Ini kontras 

dengan akhir kuartal pertama tahun 2007 yang hanya berjumlah 3 juta. Pada tahun 

yang sama, sekitar 80 negara memiliki layanan HSPA dengan lebih dari 467 000 
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jenis perangkat HSPA yang tersedia di seluruh dunia, seperti perangkat mobile, 

notebook, data card, wireless router, USB Modem. 

7. High Speed Packet Access + (HSPA +)  

 Juga dikenal sebagai HSPA + atau teknologi HSPA Evolution adalah 

standar broadband nirkabel yang akan datang dengan kemampuan pengiriman 

data pada 42 Mbit / s untuk downlink menggunakan 64QAM modulasi dan 11 

Mbit / s untuk uplink dengan modulasi 16QAM. Perkembangan lain pada HSPA + 

adalah penggunaan tambahan antena Multiple Input Multiple Output (MIMO) 

untuk membantu peningkatan kecepatan data. HSPA + menyediakan pilihan 

arsitektur all-IP (Internet Protocol) jaringan serta untuk mempercepat penyebaran 

dan kontrol yang kurang. Sampai Agustus 2009, terdapat 12 jaringan HSPA + di 

dunia dengan kecepatan downlink mencapai 21 Mbit / s. Vanguard adalah Telstra 

di Australia pada akhir 2008. Sedangkan kecepatan jaringan untuk 28Mbit / s 

telah hadir untuk pertama kalinya di dunia ke Italia sebagai negara perintis.  

8. Evolution Data Optimized (EV-DO)  

 EVDO, juga dikenal dengan EV-DO, dan 1xEV-DO 1xEvDO adalah standar 

pada wireless broadband berkecepatan tinggi. EVDO adalah singkatan dari 

"Evolution, Data Only" atau "Evolution, Data Optimized". Istilah resmi 

dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Telekomunikasi yaitu CDMA2000, merupakan 

data berkecepatan tinggi pada media interface udara. EVDO satu dari dua jenis 

utama generasi ke-3 standar nirkabel atau 3G. Adapun yang lainnya adalah W-

CDMA standar.  
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 Keunggulan dibandingkan CDMA EVDO biasa, tentu lebih mengirit 

spektrum frekuensi dari regulator dan sangat mahal, biaya pembangunan yang 

lebih rendah dan memanfaatkan jaringan baru. EVDO di Amerika digunakan oleh 

Verizon dan Sprint, juga digunakan di Korea. Saat artikel ini dibuat EVDO tidak 

terlalu berpengaruh di pasar Eropa dan sebagian besar Asia karena kawasan telah 

memilih 3G sebagai pilihan mereka. Demikian pula, di Indonesia, namun sudah 

ada beberapa operator yang menggunakan teknologi EVDO. 

2.2. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Hipotesis 

  Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang sifatnya sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data terkumpul 

(Suharsini Arikunto, 2006: 71). Berdasarkan rumusan teori diatas dalam 

penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

BTS 

Semarang Indah 

Karang Ayu 

Suyudono 

Veteran 

Usman Janatin 

Hotel Muria 

Halmahera 

BTS 

Bali Swalayan 

Beteng Pecinan 

Galatama 

Undip 

Blank 

Spot 

Overlap Analisis 

Ada beda atau tidak ada beda 

jaringan yang digunakan pelanggan 

Pengguna Layanan 

Hasil 

Gambar 2.11. Kerangka Berfikir 
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2.3.1. Hipotesis Nihil (HO) 

2.3.1.1.Permasalahan jaringan memiliki keterbatasan dalam menggunakan 

sinyal. 

2.3.2. Hipotesis Alternatif (HA) 

2.3.2.1.Setelah di lakukan penelitian di setiap jaringan mengalami perubahan 

disaat dinaikan tingkatan level sinyalnya.
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BAB III 

METODE PENGUMPULAN DATA 

3.1. Metode Penelitian 

Berdasarkan tingkat eksplanasi atau tingkat penjelasannya yaitu bagaimana 

variabel-variabel yang diteliti itu akan menjelaskan obyek yang akan diteliti 

melalui data yang terkumpul, penelitian ini termasuk penelitian eksperimen. 

Arboleda (1981: 27) mendefinisikan eksperimen sebagai suatu penelitian yang 

dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel 

dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain 

yang di ukur. 

Penelitian yang bersifat eksperimen ingin mencari jawaban dari pertanyaan 

dalam permasalahan tentang Trafik dalam sistim telekomunikasi selluler dan 

permasalahan yang terjadi dalam jaringan komunikasi khususnya dalam hal 

penerimaan radio frequency pada sistim jaringan GSM.  

3.1.1. Tempat dan Waktu Penelitian : 

Kegiatan penelitian yang digunakan untuk menyusun skirpsi ini dilakukan 

di salah satu operator GSM (Global System for Mobile Communication) di 

wilayah Semarang, yang dilakukan pada :  

Tempat  : PT. TELKOMSEL Semarang 

Waktu  : 18 Mei 2015-selesai 
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3.1.2. Populasi dan Sampel 

Hadi (1993;75) mendefinisikan populasi sebagai sebuah obyek benda yang 

dapat berupa manusia, hewan, gejala maupun peristiwa yang mempunyai 

karakteristik tertentu suatu penelitian. Sedangkan menurut Arikunto (1998;115), 

populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat 

berupa benda seperti, manusia, hewan, dan gejala-gejala, peristiwa ataupun nilai 

tes. Penelitian ini populasinya adalah semua Base Transceiver Station (BTS) yang 

terdapat di wilayah Semarang kota. Sampel merupakan bagian dari populasi yang 

akan mewakili populasi.  

Proses pengukuran dan pemantauan dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kualitas dari jaringan GSM yang ada, yang lalu ditindak lanjuti 

dengan perbaikan layanan yang diberikan kepada pelanggan.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengamati performansi 

jaringan GSM, mulai dari masukan dan keluhan pelanggan, mengamati alarm 

sistem yang ada, melakukan drive test, hingga analisa terhadap trafik jaringan. 

Drive test dapat dilakukan secara rutin untuk mengetahui kualitas layanan 

suatu daerah, terutama daerah dengan jumlah pelanggan yang besar, dapat juga 

setelah suatu rencana frekuensi yang baru diimplementasikan, ataupun dilakukan 

secara khusus ditempat-tempat tertentu untuk mengetahui kualitas layanan serta 

beberapa parameter yang ada. Selain melalui drive test, kualitas layanan suatu 
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jaringan juga dapat dilihat dari statistik yang dihasilkan oleh jaringan. Statistik 

yang diperoleh dari OMC(Operation and Maintenance Center) digunakan untuk 

menghasilkan beberapa nilai yang akan diukur untuk dibandingkan dengan nilai 

yang diinginkan oleh operator.  

Cara tersebut merupakan cara yang paling efektif untuk mengamati 

performansi jaringan karena hasil pengukurannya diperoleh dari semua pengguna 

jaringan. Statistik yang diperoleh dari hasil  test drive, juga menjadi indikator 

yang berguna untuk menunjukkan kualitas jaringan, tidak sepenuhnya 

mengemulasi pengguna umum jaringan karena hanya berupa sampel kecil dari 

keseluruhan panggilan yang terjadi di jaringan. Dengan demikian, statistik yang 

diperoleh dari seluruh jaringan melalui OMC merupakan pengukuran yang lebih 

akurat untuk menunjukkan kualitas jaringan.  

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :  

1) .Metode Study Literatur 

Untuk melakukan analisis trafik sistem GSM, ada beberapa parameter yang 

dapat diukur dan dipantau. Pemantauan ini dilakukan oleh NMC(Network 

Management Center), yang akan menghasilkan database trafik yang masih mentah 

untuk kemudian dilakukan beberapa pengukuran dan analisa dasar untuk 

menghasilkan database yang telah diolah. 
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Parameter hasil pengolahan yang biasa digunakan untuk analisis adalah : Total 

Call (Call Attempt), SDCCH Attempt, SDCCH Drop, TCH Attempt, TCH Drop. 

a. Total Call(Call Attempt) 

Total call menunjukkan Jumlah total usaha panggilan  merupakan ukuran yang 

baik untuk menggambarkan demand pelanggan. 

b. SDCCH Attempt 

SDCCH Attempt menunjukkan banyaknya panggilan dari call yang mendapatkan 

alokasi SDCCH. Bagian dari call Attempt yang tidak termasuk SDCCH Attempt 

merupakan bagian dari SDCCH pada suatu saat tertentu, atau terputusnya 

hubungan pada saat MS meminta alokasi SDCCH pada BTS.  

c. SDCCH Drop 

SDCCH Drop menunjukkan banyaknya panggilan yang mengalami drop pada 

saat proses initialisasi panggilan berlangsung. Ada dua hal utama yang 

menyebabkan drop ini terjadi, yaitu SDCCH RF  Loss serta terjadinya SDCCH 

Gambar 3. 1 Elemen Jaringan NMC&OMC 
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Congestion yang melebihi waktu yang telah ditentukan, sehingga MS 

memutuskan koneksi SDCCH yang terjadi. 

d. TCH Attempt 

TCH Attempt menunjukkan panggilan yang telah melewati bagian SDCCH 

dengan sempurna. Dari jumlah ini, akan terjadi TCH Block, yaitu panggilan yang 

datang diblock sehingga tidak dapat meneruskan panggilan. TCH block ini terjadi 

antara lain jika kanal yang tersedia pada sel tersebut telah digunakan semuanya, 

atau proses penyambungan ke terminal yang dipanggil gagal terjadi karena 

terminal sedang sibuk atau lainnya. 

e. TCH Drop 

TCH Drop menunjukkan banyaknya sambungan yang telah berhasil namun 

mengalami drop sebelum terjadinya Release Normal (RN). TCH Drop ini terjadi 

dikarenakan faktor yaitu akibat TCH RF Loss dan Handover Failur dan adanya 

kerusakan pada perangkat.  

2) Metode Observasi  

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) adalah suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi. 

Dan langsung mengadakan observasi atau penelitian pada salah satu operator 

GSM yaitu PT. TELKOMSEL Semarang.  

3.3 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam suatu penelitian sangat penting, karena dengan analisis 

data yang nantinya dapat diambil kesimpulan (Sutrisno Hadi, 1995:466). 
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Menganalisis data, sebenarnya yang diutamakan adalah mengorganisasi data, 

namun dalam penelitian ini yang terpenting adalah mengintepretasikan data. 

Berdasarkan pengolahan data yang telah melalui data fisik maupun non fisik akan 

dilakukan intepretasi sehingga mampu merangkai data-data yang terkumpul 

secara keseluruhan.  

Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan, perihal dan rumusan-rumusan yang diperoleh dalam penelitian. Proses 

analisis data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap, yang pertama dilakukan 

dengan membaca data-data, tabel-tabel atau angka-angka yang diperoeh dari 

laporan mingguan drop callper sector. Yang kedua, menganalisis seberapa besar 

pengaruh jumlah panggilan (call attempt) terhadap tingkat drop Call.  

Pengaruh ini dianalisis diketahui dengan menggunakan analisis regresi. 

Regresi merupakan salah satu analisis yang cukup penting yang berkaitan dengan 

masalah permodelan matematik dari suatu pasangan data pengamatan. Selain hal 

tersebut hubungan antar pasangan variable tersebut dapat menunjukkan hubungan 

dari dua atau lebih variable tersebut. Secara umum, dalam analisis regresi 

menggunakan kuadrat terkecil (least square method) untuk mencari kecocokan 

garis regresi dengan data sample yang diamati. Metode analisis yang digunakan 

adalah Menggunakan analisis komparatif dan asosiatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Setelah data-data yang di butuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan 

penganalisaan data, karena data-data yang telah di peroleh sebagian besar telah 

diolah maka dalam menganalisa data tersebut hanya melakukan perbandingan 

dengan mengacu pada batasan-batasan yang telah di tentukan PT. Telkomsel 

selama sebulan.Data-data yang di peroleh dari PT. Telkomsel meliputi : 

4.1.1 RACH 

RACH (Random Acces Channel) digunakan oleh MS untuk menjawab pencarian, 

memanggil kejaringan pada saat memulai panggilan.  

4.1.2 SDCCH 

1. SDCCH Bloking 

Bagian ini menunjukkan sel dengan tingkat bloking SDCCH yang tinggi yang 

berarti tingkat kesuksesan pengaksesan SDCCH yang rendah oleh MS pada saat 

RACH (Random Acces Channel) digunakan oleh MS untuk meminta SDCCH dari 

jaringan.  

Dari tabel 4.1 menunjukkan tingkat bloking yang rendah pada BTS-BTS di 

wilayah BSC Semarang-1 
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Tabel 4.1 Tabel Presentase Tingkat SDCCH Bloking 

No. Nama BTS SDCCH bloking 

1. Simpang Lima 1,96 

2. Citraland Emicro 2,11 

3. Panin TKS 1,89 

4. Air port A. Yani Emico 1,28 

 

Nilai presentase bloking SDCCH ini diperoleh dari rumus : 

%100% 
attemptSDCCHjumlah

blokingSDCCHjumlah
ngSDCCHbloki  

keterangan: 

SDCCH Bloking = jumlah total dari hasil penambahan kanal di setiap panggilan 

SDCCH attempt=banyaknya panggilan yang mendapatkan alokasi SDCCH dari 

jumlah seluruh total panggilan. 

Dari data yang diperoleh hanya ada beberapa BTS yang memiliki tingkat bloking 

yang cukup tinggi diantaranya pada BTS Simpang Lima dan Citraland Emico. 

Sebagai misal BTS Citraland Emico memiliki tingkat bloking SDCCH 2,11% jadi 

bisa diasumsikan bahwa dari jumlah total permintaan SDCCH sebanyak 10000 

panggilan maka jumlah panggilan yanng mengalami bloking adalah 211 

panggilan.  

Hal ini melebihi batasan yang telah ditentukan yaitu 2%. Oleh karena itu 

perlu adanya penambahan kanal, tetapi karena bloking ini tidak terjadi sepanjang 

waktu tetapi hanya terjadi beberapa hari pemantauan khususnya untuk hari 

minggu maka penambahan kanal ini sebenarnya belum perlu dilakukan akan 
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tetapi demi kenyamanan pelanggan maka perlu dilakukan penambahan kanal 

untuk meminimalisasi terjadinya bloking. 

2. SDCCH Drop 

SDCCH Drop adalah terjadinya kegagalan panggilan yang dikarenakan 

kegagalan pada saat proses inisialisasi. Terjadinya SDCCH Drop ini diakibatkan 

karena beberapa faktor diantaranya karena adanya congestion dan juga karena 

permasalahan penerimaan sinyal.  

Tabel 4.2 Tabel Tingkat Presentase SDCCH Drop 

No. 
Nama BTS 

SDCCH_dro

p 

SDCCH_rflo

ss 

SDCCH_congesti

on 

1 Semarang Indah 2.42 0.45 1.21 

2 Karang Ayu 1.98 1.25 0.85 

3 Suyudono 3.31 1.36 0 

4 Veteran 2.21 1.92 0.98 

5 Usman Janatin 1.87 0.45 1.43 

7 Beteng Pecinan 1.78 1.05 0 

8 Galatama 1.92 0.86 0.42 

9 Undip Jl 

Pahlawan 

2.05 1.73 0 

10 Hotel Muria 2.15 2.09 0 

11 Halmahera 2.31 2.87 0 
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Nilai presentase SDCCH Drop di dapat dengan rumus : 

%100% 
attemptSDCCHjumlah

dropSDCCHjumlah
SDCCHdrop   

keterangan: 

SDCCH attempt = Banyaknya panggilan yang mendapatkan alokasi 

SDCCH dari jumlah seluruh total panggilan. 

Dari tabel 4.2 diatas diperoleh beberapa BTS yang tingkat dropcall sangat tinggi 

yaitu sejumlah 11 BTS. Penyebab terjadinya drop SDCCH ini antara lain adalah 

akibat adanya congestion serta RF Loss selama proses  call setup berlangsung. 

3. SDCCH Drop Akibat  Congestion 

SDCCH Drop akibat  congestion sehingga perlu adanya pengecekan software 

perangkat tetapi dalam hal ini congestion yang terjadi pada BTS-BTS di wilayah 

BSC Semarang-1 masih bisa dikatakan cukup baik. 

4. SDCCH RF Loss 

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa sel-sel yang mengalami drop lebih banyak 

diakibatkan karena tingkat RF Loss yang cukup tinggi sehingga bisa disimpulkan 

bahwa penyebab utama terjadinya SDCCH Drop adalah karena akibat RF Loss. 

RF Loss ini diakibatkan karena beberapa macam faktor diantaranya cakupan 

coverage antena BTS kurang maksimal sehingga banyak daerah-daerah yang tidak 

tercakup (daerah blank spot). Selain itu  RF Loss juga diakibatkan karena 

banyaknya daerah yang terjadi overlap atau tumpang tindih cakupan coveragenya 

sehingga pada daerah-daerah tersebut terjadi interverensi yang mengakibatkan 

terjadinya Drop call. 
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 Gambar 4. 1. Perbandingan SDCCH Drop Akibat SDCCH RF Loss dengan 

SDCCH Congestion 

4.1.3 TCH 

4.1.3.1.TCH Bloking 

TCH Bloking adalah menunjukkan prosentase yang terjadi pada pengalokasian 

TCH. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya kanal atau permintaan yang lebih 

dari kapasitas yang ada. Presentase TCH bloking di dapat dengan rumus : 

%100% 
attemptTCHjumlah

blokingTCHjumlah
blokingTCH  

keterangan: 

TCH attempt = banyaknya panggilan yang mendapatkan alokasi TCH dari jumlah 

seluruh total panggilan.  

Tabel 4.3 Tabel Presentase Tingkat TCH Bloking 

No. Nama BTS TCH bloking 

1. Johar  1.08 

2. Citraland Emicro 1.45 

3. Undip  1.21 

4. Karang Ayu 1.28 

5. Radio Gajah Mada 1.42 

6. Sri Ratu 1.54 

7. Imam Bonjol 1.37 

 

Ju
m

la
h

 %
 

Jumlah CI (Cell Id) 



68 
 

 
 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat hanya ada beberapa BTS yang memiliki tingkat 

bloking yang cukup tinggi diantaranya pada BTS Johar, dan Citraland Emicro. 

Sebagai misal memiliki tingkat bloking TCH 1.08% jadi bisa diasumsikan bahwa 

dari jumlah total permintaan TCH sebanyak 10000 panggilan maka jumlah 

panggilan yang mengalami bloking adalah 108 panggilan. Hal ini masih dibawah 

batasan TCH bloking yang telah ditentukan yaitu 2%. Jadi bisa dikatakan bahwa 

tidak terdapat permasalahan dalam hal ketersediaan kanal pembicaraan. 

4.1.3.2.TCH Drop 

TCH Dropmenunjukkan banyaknya sambungan yang telah berhasil terjadi 

tetapi mengalami drop sebelum terjadi release normal. Persentase TCH Drop 

dalam sebuah sistem diharapkan juga kurang dari 2%. Nilai persentase ini didapat 

dengan menggunakan rumus : 

%100% 
attemptTCHjumlah

dropTCHjumlah
dropTCH  

keterangan: 

TCH attempt = banyaknya panggilan yang mendapatkan alokasi TCH dari jumlah 

seluruh total panggilan. 

Statistik drop call terdiri dari 2 buah parameter utama yaitu TCH RF Loss dan 

Handover Failure. 
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Tabel 4.4 Tabel Tingkat Presentase TCH Drop 

No. Nama BTS TCH_drop TCH_rfloss Handover_failur 

1 Semarang Indah 3.29 1.5 0 

2 Karang Ayu 2.89 2.42 0 

3 Suyudono  1.96 0.86 0.24 

4 Veteran  2.25 1.42 0.47 

5 Usman Janatin  2.06 1.86 0.69 

6 Bali Swalayan 2.17 0.89 1.2 

7 Beteng Pecinan 1.84 1.02 0.23 

8 Galatama  1.98 0.54 1.21 

9 Undip Jl Pahlawan 2.05 1.45 0 

10 Hotel Muria 2.62 1.72 0 

11 Halmahera 2.14 0.97 0 

 

4.1.3.3.TCH RF Loss 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa BTS yang mengalami  

tingkat RF Loss yang cukup tinggi. RF Loss ini diakibatkan karena beberapa 

macam faktor diantaranya cakupan coverage antena BTS kurang maksimal 

sehingga banyak daerah-daerah yang tidak tercakup (daerah blank spot). Selain itu 

RF Loss juga bisa diakibatkan karena banyaknya daerah yang terjadi overlap atau 

tumpang tindih cakupan coveragenya sehingga pada daerah-daerah tersebut 

terjadi interverensi yang mengakibatkan terjadinya drop call. Kegagalan handover 

pun cukup memberikan peran terhadap terjadinya drop call yang terjadi.  
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4.1.4 Handover Failure 

Handover failure terjadi karena jarak antar sel yang cukup jauh antara 

BTS 1 ke BTS yang lain sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadinya 

handover pun cukup tinggi karena pada saat MS berada pada kondisi harus 

melakukan handover, BSS tidak dapat menmukan BTS yang cukup baik untuk 

menerima MS atau bahkan tidak ada BTS lainnya sehingga pada saat proses 

handover ini sedang berlangsung akan terjadi dropcall. Melihat data yang ada 

persentase handover failure pada wilayah BSC Semarang-1 sangat rendah atau 

rata-rata dibawah 2% secara performansi hal ini masih dikatakan cukup baik. 

Jadi dapat disimpulkan masalah utama terjadinya TCH drop adalah faktor 

RF Loss seperti yang dijelaskan sebelumnya RF Loss diakibatkan karena cakupan 

coverage BTS tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu 

perlu adanya pengecekan ulang (drive test) baik perhitungan luas coverage, 

prediksi level sinyal baik yang dipancarkan maupun yang diterima MS, serta 

penggunaan kelas daya pancar untuk masing-masing BTS.  

 

Gambar 4. 2. Grafik Perbandingan TCH drop akibat TCH RF Loss dengan 

Handover Failure 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Perhitungan dan Perbaikan Jarak Pancar Maksimal BTS yang 

Memiliki Performansi Buruk Untuk wilayah BSC Semarang-1 

 Dari analisa trafik di atas maka perlu adanya perhitungan jarak pancar maksimal 

untuk masing-masing daya pemancar yang memiliki permasalahan dalam hal 

penerimaan sinyal. Terdapat 11 BTS di wilyah BSC Semarang-1 yang memiliki 

performansi kurang baik. Dengan menggunakan persamaan 3.1 dan 3.6 yaitu 

menghitung EIRP, serta mencari besarnya nilai redaman guna menentukan 

seberapa jauh jarak masing-masing BTS. 

1. BTS Semarang Indah 

- tinggi antena BTS (hb) = 70 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 21 W (kelas 4) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 21 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 117 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

117 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (70) + (44,9 – 6,55 log 

70)log d – 0,117 

117 = 121,64 + 32,815 log d  

Log d = - 0,141 
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Log d = 0,72 Km 

2. BTS Karang Ayu 

- tinggi antena BTS (hb) = 70 m - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB  - daya pancar BTS = 21 W (kelas 4) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 21 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 117 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

117 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (70) + (44,9 – 6,55 log 

70)log d – 0,117 

117 = 121,64 + 32,815 log d 

Log d = - 0,141 

Log d = 0,72Km 

3. BTS Suyudono 

- tinggi antena BTS (hb) = 60m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 17 W (kelas 5) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  
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 = 17 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 113 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

113 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

113 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,284 

Log d = 0,52Km 

4. BTS Veteran 

- tinggi antena BTS (hb) = 60 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 21 W (kelas 4) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 21 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 117 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

117 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

117 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,164 

Log d = 0,68Km 
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5. BTS Usman Janatin 

- tinggi antena BTS (hb) = 70 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 21 W (kelas 4) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 21 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 117 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

117 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (70) + (44,9 – 6,55 log 

70)log d – 0,117 

117 = 121,53 + 32,81 log d 

Log d = - 0,138 

Log d = 0,73Km 

6. BTS Bali Swalayan 

- tinggi antena BTS (hb) = 60 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 18 W (kelas 5) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 18 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 114 
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Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

114 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

114 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,254 

Log d = 0,55Km 

7. BTS Beteng Pecinan 

- tinggi antena BTS (hb) = 60 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 21 W (kelas 4) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 21 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 117 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

117 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

117 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,164 

Log d = 0,68Km 
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8. BTS Undip 

- tinggi antena BTS (hb) = 60 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 20 W (kelas 5) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 20 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 116 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

116 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

116 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,193 

Log d = 0,64Km 

9. BTS Galatama 

- tinggi antena BTS (hb) = 60 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 18 W (kelas 5) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 18 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 114 
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Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

114 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

114 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,254 

Log d = 0,55Km 

10. BTS Hotel Muria 

- tinggi antena BTS (hb) = 60 m  - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB   - daya pancar BTS = 15 W (kelas 5) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 15 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 111 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

111 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

111 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,344 

Log d = 0,45Km 
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11. BTS Halmahera 

- tinggi antena BTS (hb) = 60 m - tinggi antena MS (hm) =1,5 m 

- gain antenna = 18 dB  - daya pancar BTS = 20 W (kelas 5) 

FHatta min = EIRP - LossHatta 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder 

transmisi 

LossHatta = EIRP – FHatta  

 = 20 + 18 – 18 – 8 – (-104) = 116 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d 

– a(hm) 

116 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 

60)log d – 0,117 

116 = 122,45 + 33,25 log d 

Log d = - 0,193 

Log d = 0,64 Km 

Dari melihat hasil perhitungan dan gambar coverage pada peta terlampir 

maka perlu adanya perbaikan performansi untuk BTS-BTS yang memiliki 

performansi buruk tersebut, diataranya adalah dengan cara mengurangi serta 

menambah daya pancar BTS. Hal ini tentu saja dengan melihat kondisi riil yang 

ada dilapangan. Pengurangan atau penambahan daya bertujuan untuk 

memaksimalkan daya pancar jaringan BTS di wilayah semarang-1 sehingga bisa 

mengcover daerah blank spot serta untuk meminimalkan daerah yang overlap 
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(tumpang tindih) perubahan daya pancar ini tentunya harus disesuaikan dengan 

BTS-BTS terdekat. 

Setelah kita menentukan jarak pancar yang baru, tentunya dengan melihat 

kondisi sekitarnya. Dengan menggunakan persamaan 3.1 dan 3.6 maka dapat kita 

tentukan berapa daya pancar baru BTS-BTS tersebut yang nantinya akan 

digunakan pada masing-masing BTS. 

1. BTS Semarang Indah (hb = 70 m) 

jarak pancar baru =  0,97 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (70) + (44,9 – 6,55 log 70)log 

0,97 – 0,117 = 121,09 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 121,09 = 17,09 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 17,09 – 18 + 18 + 8  

 = 25,09 W 

2. BTS Karang Ayu (hb = 70 m) 

jarak pancar baru =  0,97 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (70) + (44,9 – 6,55 log 70)log 

0,97 – 0,117= 121,09 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 121,09 = 17,09 
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EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 17,09 – 18 + 18 + 8 = 25,09 W 

3. BTS Suyudono (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,67 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,67 – 0,117= 116,67 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 116,67 = 12,67  

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 12,67 – 18 + 18 + 8 = 20,67 W 

4. BTS Veteran (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,77 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,77 – 0,117= 118,67 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 118,67 = 14,67 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 14,67 – 18 + 18 + 8  

 = 22,67 W 
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5. BTS Usman Janatin (hb = 70 m) 

jarak pancar baru =  0,9 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (70) + (44,9 – 6,55 log 70)log 0,9 

– 0,117 = 120 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 120 = 16 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 16 – 18 + 18 + 8 

 = 24 W 

6. BTS Bali Swalayan (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,54 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,54 – 0,117= 113,55 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 113,55 = 9,55 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 9,55 – 18 + 18 + 8  

 = 17,55 W 

7. BTS Beteng Pecinan (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,57 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 
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 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,57 – 0,117= 114,33 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 114,33 = 10,33 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 10,33 – 18 + 18 + 8  

 = 18,33 W 

8. BTS Galatama (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,47 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,47 – 0,117= 111,54 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 111,54 = 7,54 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 7,54 – 18 + 18 + 8  

 = 15,54 W 

9. BTS Undip (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,54 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,54 – 0,117= 113,55 

EIRP  = FHata + LossHata 
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 = -104 + 113,55 = 9,55 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 9,55 – 18 + 18 + 8  

 = 17,55 W 

10. BTS Hotel Muria (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,64 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,64 – 0,117= 116,00 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 116 = 12 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 

Pt = 12 – 18 + 18 + 8  

 = 20 W 

11. BTS Halmahera (hb = 60 m) 

jarak pancar baru =  0,77 km 

Lp = 69,55 + 26,16 log f – 13, 82 log hb + (44,9 – 6,55 log hb)log d – a(hm) 

 = 69,55 + 26,16 log (925) – 13, 82 log (60) + (44,9 – 6,55 log 60)log 

0,77 – 0,117  

= 118,67 

EIRP  = FHata + LossHata 

 = -104 + 118,67 = 14,67 

EIRP = daya output (Pt) + Penguatan antenna (Gt) – redaman feeder transmisi 
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Pt = 14,67 – 18 + 18 + 8  

 = 22,67 W 

  Tabel 4.5 Tabel Perubahan Daya Pancar Baru Yang Dipakai 

No. Nama BTS 

Sebelum  Sesudah  

Daya  

Pancar (W) 

Jarak  

Pancar 

(Km) 

Daya  

Pancar (W) 

Jarak  

Pancar (Km) 

1. Semarang Indah  21 0,72 25,09 0,97 

2. Karang Ayu 21 0,72 25,09 0,97 

3. Suyudono  17 0,52 20,67 0,67 

4. Veteran  21 0,68 22,67 0,77 

5. Usman Janatin 21 0,73 24 0,90 

10. Hotel Muria 15 0,45 20 0,64 

11. Halmahera 20 0,64 22,67 0,77 

Dari tabel 4.8 diatas maka dapat kita lihat bahwa perlu adanya penambahan 

daya pancar BTS untuk Semarang Indah, Karang Ayu, Suyudono, Veteran, 

Usman Janatin, Hotel Muria, dan Halmahera. Penambahan daya pancar ini 

diperlukan guna menjangkau daerah-daerah yang belum tercover (blank spot) 

sedangkan untuk BTS Bali Swalayan, Beteng Pecinan, Galatama, dan Undip perlu 

dilakukan penurunan daya pancar karena sebelumnya pada BTS-BTS ini terdapat 

daerah-daerah yang tumpang tindih (overlap) sehingga perlu penurunan daya agar 

meminimalkan daerah-daerah tumpang tindih tersebut. 

Berdasarkan BTS-BTS diatas untuk meningkatkan performansi jaringan dan 

untuk membuktikan perbaikan kerja jaringan maka perlu dilakukan perhitungan 

pada 2 kondisi, yaitu kondisi sebelum perbaikan performansi dan kondisi setelah 

dilakukan perubahan-perubahan daya pancar.  
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Perlu dilakukan perhitungan luas daerah cakupan layanan BTS-BTS di 

wilayah BSC Semarang-1. dengan menggunakan persamaan 2.1 
23

2

3
RLs   

dimana R adalah jarak Pancar BTS, maka dapat dihitung luas cakupan masing-

masing BTS. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari serangkaian pembahasan yang telah disajikan pada bab – bab sebelumnya 

maka dari Skripsi ini dapat disimpulkan bahwa  :  

1. Dapat kita lihat bahwa perlu adanya penambahan daya pancar BTS untuk 

Semarang Indah, Karang Ayu, Suyudono, Veteran, Usman Janatin, Hotel 

Muria, dan Halmahera. Penambahan daya pancar ini diperlukan guna 

menjangkau daerah - daerah yang belum tercover (blank spot), sedangkan 

untuk BTS Bali Swalayan, Beteng Pecinan, Galatama, dan Undip perlu 

dilakukan penurunan daya pancar karena sebelumnya pada BTS - BTS ini 

terdapat daerah-daerah yang tumpang tindih (overlap) sehingga perlu 

penurunan daya agar meminimalkan daerah-daerah tumpang tindih tersebut.  

2. Berdasarkan BTS-BTS diatas untuk meningkatkan performansi jaringan dan 

untuk membuktikan perbaikan kerja jaringan maka perlu dilakukan 

perhitungan pada 2 kondisi, yaitu kondisi sebelum perbaikan performansi dan 

kondisi setelah dilakukan perubahan-perubahan daya pancar. Perlu dilakukan 

perhitungan luas daerah cakupan layanan BTS-BTS di wilayah BSC 

Semarang-1. dengan menggunakan persamaan 2.1 
23

2

3
RLs   dimana R 

adalah jarak Pancar BTS, maka dapat dihitung luas cakupan masing-masing 

BTS. 
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5.2 Saran 

1. Dari analisis yang diperoleh, maka masih diperlukan adanya pengaturan 

pemantauan daya pancar untuk tiap – tiap BTS. Khususnya wilayah 

Semarang. 

2. Perlu adanya pemetaan kembali letak BTS-BTS di Wilayah Semarang karena 

untuk mempermudah dalam pengaturan cakupan wilayah tiap BTS sehingga 

wilayah Semarang yang belum tercakup gelombang radio (blank spot) dan 

pada wilayah yang mengalami Overlap bisa diminimalkan. 
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LOSS PROPAGASI PADA BERBAGAI AREA 
 
 
 

PROPAGATION LOSS FORMULA 
 

 

Keterangan : h1 = tinggi antena CS, h2 = tinggi antenna terminal station (ST), f = frek (MHz), d = jarak CS dengan ST (km) 

 
BEBAS PANDANG 
 

92,44 + 20 log f (GHz) x d(km) Free space 

 
METROPOLITAN AREA 
 

69,5 + 26,16 log f – 13,82 log h1 - 3,2 
(log 11,72 x h2)2 – 4,97 + (44,9 – 6,55 
log h1) x log d 

Gedung bertingkat dengan tinggi rata-rata lebih 
dari 5 tingkat. Lebar jalan rata-rata kurang dari 15 
m. 

 
AREA PERKOTAAN (URBAN AREA) 
 

69,5 + 26,16 log f – 13,82 log h1 - (log 
1,1 log f – 0,7 x h2 – (1,56 log f  – 0,8) + 
(44,9 – 6,55 log h1) x log d 

Gedung bertingkat dengan tinggi rata-rata lebih 
dari 5 tingkat. Lebar jalan rata-rata kurang dari 15 
m. 

RURAL AREA 
 

69,5 + 26,16 log f – 13,82 log h1 - (log 
1,1 log f – 0,7 x h2 – (1,56 log f  – 0,8) + 
(44,9 – 6,55 log h1) x log d – 4,78 (log 
f)2 + 18,33 log f 

Sawah, padang rumput 

Okumura – Hata’s Formula 

CATATAN 
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PATH LOSS 
 

LS ~ d2f2  

LS (db) = 33,4 (db) + 20 log f MHz + 20 log dkm 

 

 

 

 

 

 

 

rx 

tx 

d (km) 

F MHz 
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Overview Technical Data GSM 900 and DCS 1800 

 

 GSM 900 DCS 1800 Rem 

Frequencies  

MS to BTS = Uplink, lower band 

BTS to MS = Downlink, upper band 

Carrier spacing 

Guard bands 

Channel frequencies lower band    Fi (n) = 

Channel frequencies upper band    Fu (n) = 

Range of channel number n, (=ARFCN) 

Number of normally available RF channels 

 

 

890...915 MHz 

935...960 MHz 

200 KHz 

200 KHz 

890.2+0.2(n-1) MHz 

FI (n)+45 MHz 

1<=n<=124 

122 

 

 

1710...1785 MHz 

1805...1880 MHz 

200 KHz 

200 KHz 

1710.2 + 2(n-512) MHz 

fI (n)+95 MHz 

512<=n<=885 

372 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

Max. Peak output power of MS  class 

1 

2 

3 

4 

5 

Tolerance normal->extreme conditions 

 

20 W (43dBm) 

8 W (39 dBm) 

5 W (37 dBm) 

2 W (33 dBm) 

0,8 W (29 dBm) 

+/-2 dB -> +/2 dB 

 

1 W (30 dBm) 

0,25 (24 dBm) 

 

 

 

+/- dB -> +/-2,5 dB 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

max. peak output power of bts   class 

power can be reduced from this max.  1 

level in at least 6 step of nominally 2 dB. 2 

with an accuracy of +/-0,5 dB  3 

for GSM 900 and +/- 1 dB for DCS 1800 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Tolerance  

 

320 W 

160 W 

80 W 

40 W 

20 W 

10 W 

5 W 

0,5 W 

-0.+3 dB 

 

20 W 

10 W 

5 W 

2,5 W 

 

 

 

 

-0. +3 dB 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Reference sensitivity level 

Hand-Helos 

Vehicle mounted MS and BTS 

 

-102 dBm 

-104 dBm 

 

-100 dBm 

-100 dBm 

 

Reference Interference level 

C0-channel C/lc 

Adjacent (200KHz) channel C/Ia 1 

Adjacent (400KHz) channel C/Ia 2 

Adjacent (600KHz) channel C/Ia 3 

 

9dB 

-9dB 

-41dB 

-49dB 

 

9dB 

-9dB 

-41dB 

-49dB 

 

6 

6 

6 

6 

 
1) Between bottom edge of each subband and first carrier 
2) ARFCN = Absolute Radio Frequency Channel Number 
3) 1 and 124 resp. 512 and 885 will normally not be used 
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4) Values givent at the antenna conector of the equipment. For the equipment 
with integral antenna only,a reference antenna with 0dBi gain is assumed. 

5) Values given at the input of the BSS TX combiner antenna with 0 dBi gai  is 
assumed. 

6) At -85...-40 dBm input-level. 
 

Output power 

Mobile station : 

The mobile station maximum peak power and lowest power control level shall be 

according to it class, is defined in the foloowing table (see also GSM 02.06). 

Power 

class 

GSM 900 

maximum peak 

power 

DCS 1800 

maximum peak 

power 

Tolerance (dB) for 

condotions 
Lowest power 

control level 

DCS 1800 only Normal Extreme 

1 

2 

3 

4 

5 

20  W (43 dBm) 

  8  W (39 dBm) 

  5  W (37 dBm) 

  2  W (33 dBm) 

0,8 W (29 dBm) 

1 W (30 dBm) 

0,25 W (24 dBm) 

± 2 

± 2 

± 2 

± 2 

± 2 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

± 2,5 

10 

13 

 

See note 

Note : The lowest power control level for all classes of GSM 900 MS is 15 

 

The different power steps needed for adaptive power control (see GSM 05.08) shall 

have the nominal peak power levels as defined in the table below, starting from the 

lowest power control level up to the maximum level power corresponding to the class of 

the particular mobile station. Whenever a power control level corresponds to the power 

class of the MS, the tolerance of ± 2 or 2,5 dB (see above) shall apply. 
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GSM 900      DCS 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furthanmore the peak power actually transmitted by the MS at each of the power 

control steps shall form a monotonic sequence, and the interval between power 

steps shall be 2 ± 1,5 dB.  

A change from any power control level to any power control level may be 

required by the base transmitter.  

The maximum time to execute this change is specified in GSM 05.08.

Power 

control 

level 

Peak 

power 

(dBm) 

Tolerance for 

conditions 

Normal Extreme 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

43 

41 

39 

37 

35 

33 

31 

29 

27 

25 

23 

21 

19 

17 

15 

13 

± 2 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 2,5 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

Power 

control 

level 

Peak 

power 

(dBm) 

Tolerance for 

conditions 

Normal Extreme 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

± 2 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 3 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 2,5 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 4 

± 5 

± 5 

± 5 

± 5 

± 5 
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Power Class Maximum peak power Type 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

20 W (43 dBm) 
 

8 W (39 dBm) 
 

5 W (37 dBm) 
 

2 W (33 dBm) 
 

0,8 W (29 dBm) 

 

 

 

 

Vehicle mounted 

Portable  

Hand- 

Held 
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1. Balance between Up-and Downlink 
 

UPLINK    MS-transmit band/BS-receive band 

890 MHz – 915 MHz  Primary band (P-GSN900) 

880 MHz – 915 MHz  Extension band (E-GSM900) 

 

DOWNLINK   MS-receive band/BS-transmit band 

935 MHz – 960 MHz  Primary band (P-GSN900) 

925 MHz – 960 MHz  Extension band (E-GSM900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Station (BS) Mobile Station (MS) 

DOWNLINK 

UPLINK 
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AWAL PENGOPERASIAN OPERATOR GSM di WILAYAH SEMARANG 

A. Area Description – Semarang, Central Java 
1. Inner Semarang (daerah Urban Atau Perkotaan) 
 

 Existing Network Implementation Last Mouth 

MSC 

VLR 

HLR 

IN 

BSC 

TRAU – Rack  

TRAU – Shelf  

GSM 900 :  BS 240 

 BS 240 XL 

 BS 60 

 E – Micro  

DCS 1800 : BS 240 

 BS 240 XL 

 E – Micro  

Number of TRX 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

9 

18 

4 

13 

 

8 

 

 

371 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

2 

 

 

33 

 

2. Outer Semarang (dearah Sub – Urban atau di luar Perkotaan) 
 

 Existing Network Implementation Last Mouth 

MSC 

VLR 

HLR 

1 

1 
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IN 

BSC 

TRAU – Rack  

TRAU – Shelf  

GSM 900 :  BS 240 

 BS 240 XL 

 BS 60 

 E – Micro  

DCS 1800 : BS 240 

 BS 240 XL 

 E – Micro  

Number of TRX 

1 

5 

6 

25 

18 

9 

95 

 

10 

 

 

948 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

2 

 

 

23 

 

B. Penempatan awal SRB atau BTS di wilayah Semarang 
1. Inner City (daerah Urban atau Perkotaan) 
 

No. Nama SRB/BTS Radius Cakupan (km) Wilayah BSC 

1. Johar-a 2 Semarang 1 

2. Johar-b 2 Semarang 1 

3. Simpang Lima 4 Semarang 1 

4. Kartini  3 Semarang 1 

5. Demang Bayu-a 3 Semarang 1 

6. Demang Bayu-b 3 Semarang 1 

7. STIMIK 4 Semarang 1 

8. Galatama  5 Semarang 1 

9. Karang Ayu 4 Semarang 1 

10. Imam Bonjol 5 Semarang 1 

11. Bali Swalayan 2 Semarang 1 
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12. Radio Gajah Mada  4 Semarang 1 

13. Sri Ratu  3 Semarang 1 

14. Mangun Sarkoro 4 Semarang 1 

15. Kimangun 1800 5 Semarang 1 

16. Simpang Lima 1800 4 Semarang 1 

17. Hasanudin-a 10 Semarang 1 

18. Karang Ayu 1800 5 Semarang 1 

19. Imam Bonjol 1800 5 Semarang 1 

20. TPI Gombel 5 Gombel 

21. Grand Candi 10 Gombel 

22. Unika-a 5 Gombel 

23. Unika-b 5 Gombel 

24. Patuha-a 8 Gombel 

25. Patuha-b 8 Gombel 

26. Karang Rejo 4 Gombel 

27. Kedung Mundu  4 Gombel 

28. Ijen Dalem 3 Gombel 

29. Mranggen  3 Gombel 

30. Ungaran  4 Gombel 

31. Tugu-a 5 Gombel 

32. Tugu-b 5 Gombel 

33. Tugu 1800 5 Gombel 

34. Mangkang  4 Gombel 

35. Tambak Haji 4 Gombel 

36. Sindoro-a 10 Gombel 

37. Kaliwungu-a 10 Gombel 
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38. Mijen  4 Gombel 

39. Gunung Sawo 1800 8 Gombel 

40. Gunung Sawo 8 Gombel 

41. Karang Rejo 1800 5 Gombel 

 

2. Outner Semarang (daerah Sub-Urban atau di luar perkotaan) 
 

No. Nama SRB/BTS Radius Cakupan (km) Wilayah BSC 

1. Taunan-a 15 Semarang 2 

2. Bora  10 Semarang 2 

3. Cepu  20 Semarang 2 

4. Purwodadi  20 Semarang 2 

5. Pati-a 15 Semarang 2 

6. Tayu  30 Semarang 2 

7. Rembang  25 Semarang 2 

8. Sluke  10 Semarang 2 

9. Jepara-a 25 Semarang 2 

10. Margoyoso  20 Semarang 2 

11. Juwana-a 25 Semarang 2 

12. Juwana-b  25 Semarang 2 

13. Kudus-a 15 Semarang 2 

14. Pecangaan  30 Semarang 2 

15. Bangsri  25 Semarang 2 

16. Kendal  30 Semarang 3 

17. Pekalongan  30 Semarang 3 

18. Batang  15 Semarang 3 

19. Kopi Eva 35 Semarang 3 
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20. Bawen  20 Semarang 3 

21. Rejosari  15 Semarang 3 

22. Demak  20 Semarang 3 

23. Kedung Wuni  35 Semarang 3 

24. Gunung Gondang  25 Semarang 3 

25. Kalipancur  10 Semarang 3 

26. Sampangan-a 15 Semarang 3 

27. Sampangan-b 15 Semarang 3 

28. Salatiga  15 Semarang 3 

29. Ambarawa  20 Semarang 3 

30. Majapahit-1 10 Semarang 3 

31. Majapahit-2 10 Semarang 3 

32. Medoho-a 20 Semarang 3 

33. Medoho-b 20 Semarang 3 

34. Usman Janatin-a 15 Semarang 3 

35. Usman Janatin-b 15 Semarang 3 

36. Genuk  25 Semarang 3 

37. Marina-a 20 Semarang 3 

38. Marina-b 20 Semarang 3 

39. Dempel Lor 25 Semarang 3 

40. Sayung  25 Semarang 3 

41. Weleri 35 Semarang 3 

42. Alas Roban 35 Semarang 3 
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C. Penambahan SRB atau BTS untuk wilayah Semarang 
 

Wilayah Tambahan Jumlah SRB/BTS Radius Cakupan 

1. Urban 1 

3 

2 

1 

3 Km 

4 Km 

5 Km 

10 Km 

2. Sub – Urban  1 

2 

3 

10 Km 

15 Km 

25 Km 
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1 D900 and DCS1800 BUDGET FOR MS CLASS 905  

2 GENERAL DATA     Zulassig  

3 Max.output power of mobile  0,80 W   

4 Max.peak power of BTS  25,0 W   

5 Frequency   925,0 MHz 1)  

6 MS antenna height  1,5 M   

7 BS antenna height  40,0 M   

8 Location prob.1 (at cell border)  75,0 %  50/75/90/95/98 

9 Location prob.2 (at cell border)  90,0 %  50/75/90/95/98 

10 Indoor loss for hand-helds  15,0 dB   

11 Body loss  3,0 dB   

12 DIRECTION OF LINK RECEIVING END 
 

DOWN 

MS 
UP BS   

13 

14 Min. Input signal level dBm -102,0 -104,0   

15 Interference degradation margin dB 3,0 3,0   

16 Antenna diversity gain  dB n.a 4,0   

17 Frequency hopping gain  dB 0,0 0,0   

18 RX antenna gain dB 0,0 17,0   

19 RX antenna cable loss dB 0,0 2,0   

20 Dupplexer loss in RC band dB n.a 0,0   

21 Pre-Amplifier gain dB n.a 0,0   

22 Min. RX input power for 50% loc.prob. dBm -99,0 -120,0   

23 Min. RX input-power for 75% loc.prob. dBm -94,3 -115,3 2)  

24 Min. Field strength for 75% loc.prob. dBuV/m 42,0 21,1 2)  

25 Min. RX input-power for 90% loc.prob. dBm -90,0 -111,0 2)  

26 Min. Field-strength for 90%  loc.prob. dBuV/m 46,4 25,4 2)  
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27 TRANSMITTING END  BS MS   

28 Mean TX power over burst dBm 44,0 29,0 1)  

29 Back-off dB 6,0 n.a   

30 Combiner and duplexer loss dB 0,0 n.a 1)  

31 TX antenna cable loss dB 2,0 0,0   

32 RF peak-power at antenna dBm 36,0 29,0   

33 TX antenna gain dBi 18,0 0,0   

34 EIRP (Equivalent Isotr Radiated Power) dBm 53,0 29,0   

35 ERP (Effective Radiated Power) W 121,0 0,5   

36 RESULT      

37 Max. Pathloss for 50% loc.prob.  dB 149,0 146,0   

38 Max. Pathloss for 75% loc.prob. (urban case) dB 144,3 141,3   

39 Max. Pathloss for 90% loc.prob. (urban case) dB 140,0 137,1   

40 Stand.dev.urban/sub-urban/open/forest in dB 7,00 5,40 6,8   

41       

42 Max. Distance for - indoor : urban area  Km 1,3 1,1   

43 75% loc.prob. - outdoor : urban area Km 3,6 3,0   

44  - indoor : sub-urban area Km 2,8 2,3   

45  - outdoor : sub-urban area Km 7,6 6,3   

46 Quasi open area Km 17,8 14,6   

47 Open area Km 24,9 20,4   

48 Forest area Km 7,8 6,4   

49       

50 Max. Distance for  - indoor : urban area Km 1,0 0,8   

51 75% loc.prob. - outdoor : urban area Km 2,7 2,2   

52  - indoor : sub-urban area Km 2,2 1,8   
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53  - outdoor : sub-urban area Km 6,1 5,0   

54 Quasi open area Km 13,5 11,1   

55 Open area Km 18,9 15,5   

56 Forest area Km 6,4 5,3   

57 1) In D900 the TX power of BTS is defined at combiner & bandpass output 

58 2) Values given are for urban class standart deviation 

Penempatan awal BTS di wilayah Semarang 

1. Inner City (daerah Urban atau Perkotaan) 
 

No. Nama SRB/BTS Wilayah BSC No. Nama SRB/BTS Wilayah BSC 

1. Semarang Indah Semarang 1 22. Unika-a Gombel  

2. Karang Ayu Semarang 1 23. Unika-b Gombel 

3. Simpang Lima Semarang 1 24. Patuha-a Gombel 

4. Kartini  Semarang 1 25. Patuha-b Gombel 

5. Suyudono  Semarang 1 26. Karang Rejo Gombel 

6. Veteran  Semarang 1 27. Kedung Mundu  Gombel 

7. STIMIK  Semarang 1 28. Ijen Dalem Gombel 

8. Galatama  Semarang 1 29. Mranggen  Gombel 

9. Usman Janatin Semarang 1 30. Ungaran  Gombel 

10. Imam Bonjol Semarang 1 31. Tugu-a Gombel 

11. Bali Swalayan Semarang 1 32. Tugu-b Gombel 

12. Radio Gajah Mada  Semarang 1 33. Tugu 1800 Gombel 

13. Sri Ratu  Semarang 1 34. Mangkang  Gombel 

14. Mangun Sarkoro Semarang 1 35. Tambak Aji Gombel 

15. Citraland Emicro Semarang 1 36. Sindoro-a Gombel 
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16. A. Yani Emicro Semarang 1 37. Kaliwungu-a Gombel 

17. Hotel Muria Semarang 1 38. Mijen  Gombel 

18. Halmahera  Semarang 1 39. Gunung Sawo 1800 Gombel 

19. Sri Ratu Emicro Semarang 1 40. Gunung Sawo Gombel 

20. Beteng Pecinan Semarang 1 41. Karang Rejo 1800 Gombel 

21. Grand Candi Gombel  42. TPI Gombel Gombel 

 

2. Outer Semarang (daerah Sub-Urban atau di luar Perkotaan) 
 

No. Nama SRB/BTS Wilayah BSC No. Nama SRB/BTS Wilayah BSC 

1. Taunan-a Semarang 2 22. Demak  Semarang 3 

2. Bora  Semarang 2 23. Kedung Wuni  Semarang 3 

3. Cepu  Semarang 2 24. Gunung Gondang  Semarang 3 

4. Purwodadi  Semarang 2 25. Kalipancur  Semarang 3 

5. Pati-a Semarang 2 26. Sampangan-a Semarang 3 

6. Tayu  Semarang 2 27. Sampangan-b Semarang 3 

7. Rembang  Semarang 2 28. Salatiga  Semarang 3 

8. Sluke  Semarang 2 29. Ambarawa  Semarang 3 

9. Jepara-a Semarang 2 30. Majapahit-1 Semarang 3 

10. Margoyoso  Semarang 2 31. Majapahit-2 Semarang 3 

11. Juwana-a Semarang 2 32. Medoho-a Semarang 3 

12. Juwana-b  Semarang 2 33. Medoho-b Semarang 3 

13. Kudus-a Semarang 2 34. Usman Janatin-a Semarang 3 

14. Pecangaan  Semarang 2 35. Usman Janatin-b Semarang 3 

15. Bangsri  Semarang 2 36. Genuk  Semarang 3 



106 
 

 

16. Kendal  Semarang 3 37. Marina-a Semarang 3 

17. Pekalongan  Semarang 3 38. Marina-b Semarang 3 

18. Batang  Semarang 3 39. Dempel Lor Semarang 3 

19. Kopi Eva Semarang 3 40. Sayung  Semarang 3 

20. Bawen  Semarang 3 41. Weleri Semarang 3 

21. Rejosari  Semarang 3 42. Alas Roban Semarang 3 

SDCCH Drop Tinggi 

 

Cell ID Sector Name CI SDCCH_Drop SDCCH_RFLoss Congestion 

510-10-5-1361 Semarang Indah 1361 2,42 0,45 1,21 

510-10-5-1481 Karang Ayu 1481 1,98 1,25 0,85 

510-10-5-1281 Suyudono  1281 3,31 1,36 0 

510-10-5-3521 Veteran  3521 2,21 1,92 0,98 

510-10-5-1431 Usman Janatin 1431 1,87 0,45 1,43 

510-10-5-1371 Bali Swalayan  1371 2,13 1,28 0 

510-10-5-6831 Beteng Pecinan 6831 1,78 1,05 0 

510-10-5-1491 Galatama  1491 1,92 0,86 0,42 

510-10-5-1561 Undip jl. Pahlawan 1561 2,05 1,73 0 

510-10-5-3241 Hotel Muria 3241 2,15 2,09 0 

510-10-5-1761 Halmahera 1761 2,31 2,87 0 
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TCH Drop Tinggi 

 

Cell ID Sector Name CI TCH_Drop TCH_RFLoss Handover Failure 

510-10-5-1361 Semarang Indah 1361 3,29 1,50 0 

510-10-5-1481 Karang Ayu 1481 2,89 2,42 0 

510-10-5-1281 Suyudono  1281 1,96 0,86 0,24 

510-10-5-3521 Veteran  3521 2,25 1,42 0,47 

510-10-5-1431 Usman Janatin 1431 2,06 1,86 0,69 

510-10-5-1371 Bali Swalayan  1371 2,17 0,89 1,20 

510-10-5-6831 Beteng Pecinan 6831 1,84 1,02 0,23 

510-10-5-1491 Galatama  1491 1,98 0,54 1,21 

510-10-5-1561 Undip jl. Pahlawan 1561 2,05 1,45 0 

510-10-5-3241 Hotel Muria 3241 2,62 1,72 0 

510-10-5-1761 Halmahera 1761 2,14 0,97 0 

 

SDCCH Blocking 

 

Cell ID Sector Name CI SDCCH_Blocking 

510-10-5-1021 Simpang Lima 1021 1,96 

510-10-5-2931 Citraland Emicro 2931 2,11 

510-10-5-1001 Panin TKS  1001 1,89 

510-10-5-2778 Airport A. Yani   2778 1,28 
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TCH Bloking 

 

Cell ID Sector Name CI TCH_Blocking 

510-10-5-1011 Johar  1011 1,08 

510-10-5-2931 Citraland Emicro 2931 1,45 

510-10-5-2561 Undip Jl. Pahlawan 2651 1,21 

510-10-5-1481 Karang Ayu 1481 1,28 

510-10-5-1541 Radio Gajah Mada 1541 1,42 

510-10-5-1411 Sri Ratu  1411 1,54 

510-10-5-1701  Imam Bonjol 1701 1,37 

 

 

 


