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ABSTRAK 
 

Suparyuti, Siti. 2016. “Analisis Performand Quality of Service (QoS) Drop Call 
pada Jaringan Telekomunikasi Berbasis Teknologi GSM (Global System for 
Mobile)”. Skripsi jurusan Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Ir. Ulfa Mediaty Arief, M.T., 

Pembimbing II: Drs. Sugeng Purbawanto, M.T.  

  

Global System for Mobile merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang 

mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal 

informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan yang diinginkan. QoS (Quality of 
Service) digunakan untuk menunujukkan kualitas dari sistem komunikasi tersebut. 

Jaringan telekomunikasi GSM memiliki beberapa parameter QoS. Salah satu 

parameter yang mempengaruhi QoS pada jaringan telekomunikasi berbasis GSM 

yaitu drop call. Drop call merupakan kondisi dimana pembicaraan yang sedang 

berlangsung terputus sebelum pembicaraan tersebut selesai. Drop call dapat 

disebabkan oleh adanya coverage area yang mana dapat dilihat daya radius sel, 

daya pancar dan jumlah panggilan pada BTS tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar penyebab coverage area yang mempengaruhi 

drop call pada sistem GSM. 

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Prosedur penelitian 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari tempat penelitian, kemudian data 

yang sudah ada diklasifikasikan dan diproses setelah data dianalisis dilakukan 

pembahasan pada data tersebut. Analisis data yang digunakan yaitu Regresi linier 

ganda dengan 3 variabel.  

 

Berdasarkan hasil analisis Regresi menunjukkan besarnya drop call yang 

dipengaruhi oleh faktor coverage area adalah 85,46% dimana pengaruh radius sel 

26,11%, daya pancar 6,19% dan jumlah panggilan 53,15%. Kesimpulannya yaitu 

trafik performansi sistem GSM dapat diukur dengan melihat parameter-parameter 

yang ada dan dilakukan secara periodik. Parameter yang ada yaitu: Blocking Call, 
Call Attempt, Call Succes, Call Completion, dan Drop call. Tingkat drop call 
yang tinggi dapat dipengaruhi oleh coverage area. Penambahan BTS pada area 

loss signal dan pemantaun secara berkala dapat dilakukan guna menekan tingkat 

drop call.  
 

Kata kunci: Trafik Performansi, Drop Call, GSM 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan komunikasi sekarang, banyak orang yang 

menghendaki terjaminnya kontinuitas hubungan telekomunikasi, tidak 

hanya terbatas saat pengguna dalam keadaan diam ditempat tetapi juga 

ketika pengguna dalam keadaan bergerak dimana pengguna komunikasi 

tidak lagi terbatas oleh ruang gerak merupakan solusi dari menjamin 

kontinuitas hubungan komunikasi yang sangat penting. Para operator 

penyedia jaringan telekomunikasi telah beralih menggunakan teknologi 

yang berbasis seluler. Sistem telekomunikasi bergerak berbasis seluler 

menawarkan kelebihan dibandingkan dengan Sistem Wireline (jaringan 

kabel). Dalam studi kasus oleh IPH Darmawan, NMAED Wirastuti, IGAK 

Diafari DH ( 2014 ) dalam analisis layanan voice call dan data packet pada 

operator telepon seluler menyebutkan bahwa para operator saling bersaing 

dalam meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi 

terbaru, memperluas jaringan ataupun dengan menambah kapasitas kanal 

jaringan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna teknologi seluler.   

GSM (Global System for Mobile) merupakan teknologi  yang 

memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi 

berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai 

pada tujuan yang di inginkan oleh pengguna teknologi GSM. Teknologi 



2 

 

 

 

telekomunikas berbasis GSM digunakan pada teknologi handphone, dimana 

para pengguna dapat menikmati fasilitas seperti panggilan telepon, 

pengiriman pesan dan melakukan kegiatan komunikasi tanpa sambungan 

aliran listrik secara langsung. Global System for Mobile Communication 

atau yang biasa disingkat dengan GSM adalah sebuah teknologi komunikasi 

selular yang bersifat digital. GSM dijadikan standar untuk komunikasi 

selular sekaligus sebagai teknologi selular yang paling banyak digunakan di 

seluruh dunia.  

Alokasi frekuensi GSM yang dipakai di Indonesia sama dengan yang 

dipakai di sebagian besar dunia terutama Eropa yaitu pada pita 900 MHz, 

yang dikenal sebagai GSM900, dan pada pita 1800 MHz, yang dikenal 

sebagai GSM1800 atau DCS (Digital Communication System), 

Perkembangan  teknologi dalam bidang telekomunikasi GSM di 

Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa 

dekade terakhir ini. Para operator jaringan telekomunikasi saling bersaing 

dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan dengan 

menggunakan teknologi terbaru, memperluas jaringan ataupun dengan 

menambah kapasitas kanal jaringan agar tidak terjadinya beban lebih pada 

kanal jaringan. Pada kenyataannya, semakin banyaknya permintaan 

terhadap jasa telekomunikasi selular bergerak beban trafik yang dibutuhkan 

untuk melakukan permintaan sambungan juga akan meningkat meski kanal 

jaringan telah ditambah.  



3 

 

 

 

Selain itu, keadaan cuaca dan lingkungan yang tidak menentu merupakan 

hal yang tidak diharapkan oleh para operator. Karena keadaan cuaca dapat 

mempengaruhi buruknya jaringan telekomunikasi.  

Dalam penerapannya, meski kanal pembicara telah di kembangkan 

dan ditingkatkan kualitas layanannya, sistem GSM juga memiliki 

keterbatasan – keterbatasan diantaranya BTS yang disediakan oleh operato 

tidak dapat menampung jumlah panggilan, rendahnya kualitas level sinyal 

penerima dan dengan seiring bertambahnya jumlah pelanggan teknologi 

komunikasi seluler, sehingga mengakibatkan apa yang disebut dengan block 

call. Rendahnya kualitas level sinyal penerima ini yang mengakibatkan 

sering terjadinya kegagalan proses panggilan atau biasa yang disebut dengan 

drop call. Dalam studi kasus oleh Imelda Sricavitry dan Naemah 

Mubarakah  (2014) dalam analisis trafik suara dan unjuk kinerja jaringan 

global system for mobile menunjukan nilai parameter dari trafik suara yang 

diukur dari salah satu operator yang digunakan di indonesia menunjukan 

nilai parameter dari trafik suara yang diukur dari salah satu operator yang 

digunakan di indonesia , masih terjadi persentase pada block call dan drop 

call  sebesar  2,52%.. Dalam penerapannya penambahan kanal pembicara 

tidak menjamin bahwa drop call dan block call tidak akan terjadi pada 

proses panggilan telepon.  
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Berkembangnya suatu teknologi komunikasi, diharapkan tidak  

adanya drop call atau panggilan gagal pada suatu proses telekomunikasi. 

Oleh karena itu perlu dilakukan proses monitoring dan analisis yang 

berkelanjutan guna memantau kinerja sistem yang digunakan pada trafik.  

Tujuan dari proses monitoring dan analisis tersebut untuk mengetahui kanal 

pembicara mana saja yang terkadang mengalami beban lebih dan kinerja 

sistem GSM dengan menganalisis beberapa parameter-parameter Quality of 

Service (QOS) jaringan. Parameter yang akan dipakai pada penelitian ini 

adalah call attempt, call succes rate, call completion rate, block call rate 

dan drop call rate.  Dari analisa trafik tersebut dapat dilihat bagaimana 

performansi suatu jaringan telekomunikasi apakah sesuai standart atau tidak 

dan letak permasalahan yang mengakibatkan buruknya performansi suatu 

jaringan telekomunikasi.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut :  

1.2.1 Terjadinya drop call pada teknologi GSM di dalam keadaan 

tertentu ketika panggilan telepon yang dilakukan.  

1.2.2 Kinerja trafik performansi GSM yang dilihat dari parameter quality 

of service jaringan telekomunikasi. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian yang akan dilakukan adalah :  

1.3.1 Penelitian ini hanya membatasi permasalahan tentang layanan 

telekomunikasi dalam panggilan telepon menggunakan teknologi 

GSM pada area Gunungpati dan Sampangan Semarang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Seberapa besar penyebab coverage area (radius sel, daya pancar 

dan jumlah panggilan) yang mempeangaruhi drop call  pada 

jaringan GSM ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Mengetahui seberapa besar penyebab coverage area yang 

mempengaruhi radius sel, daya pancar, dan jumlah panggilan 

terhadap kepadatan trafik drop call sehingga subscriber yang 

melakukan komunikasi tidak mengalami kegagalan dalam 

berkomunikasi dalam era global. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang akan 

dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Hasil penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan 

pengetahuan bidang elektronika khususnya bidang sistem 

komunikasi selular GSM. 

1.6.2 Dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan pada sistem GSM 

1.6.3 Dapat mengetahui sektor mana yang paling banyak diduduki atau 

banyak digunakan di wilayah Semarang 

1.6.4 Mengetahui estimasi drop call area Gunungpati Semarang. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta agar tidak terjadi salah 

tafsir dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS PERFORMANSI 

QUALITY OF SERVICE DROP CALL PADA JARINGAN 

TELEKOMUNIKASI BERBASIS TEKNOLOGI GSM (Global System for 

Mobile)” ini, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut : 

1.7.1 Quality of Service (QoS)  

Quality of Service merupakan terminologi yang digunakan 

untuk mendefinisikan kemampuan suatu jaringan yang 

menyediakan tingkat jaminan layanan yang berbeda-beda dari 

parameter-parameter jaringan.  
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1.7.2 Drop Call   

Drop call merupakan panggilan yang telah berhasil dilakukan 

tetapi berakhir tanpa dikehendaki oleh pelanggan. Akibat dari drop 

call ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam komunikasi seluler. 

1.7.3 Jaringan telekomunikasi  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 1999 tentang telekomunikasi pada BAB 1 pasal 1 ayat 6 

disebutkan bahwa jaringan telekomunikasi adalah layanan 

telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi 

dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.  

1.7.4 Global System for Mobile Communication (GSM) 

GSM mulanya singkatan dari (Groupe Spécial Mobile) 

adalah sebuah teknologi komunikasi selular yang bersifat digital 

dengan SIM card.  Teknologi GSM banyak diterapkan pada 

komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini 

memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang 

dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim 

akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk 

komunikasi selular sekaligus sebagai teknologi selular yang paling 

banyak digunakan orang di seluruh dunia. 
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Jadi arti dari judul secara keseluruhan adalah menganalisis 

pengukuran tentang seberapa baik kualitas jaringan dalam panggilan yang 

telah berhasil dilakukan, pada jaringan telekomunikasi berbasis teknologi 

GSM.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Untuk mengkaji masalah, penulis perlu membahas teori- teori dan 

penelitian yang relevan dengan variable-variabel yang diteliti, guna 

mendapatkan wawasan yang lebih luas dan jelas tentang suatu variabel. 

Beberapa contoh penelitian yang relevan dengan penelitian.  

“Wirawan, Andi, Arfianto Fahmi, Sigit Tri Cahyono ‘GSM 

Optimization Case Study of Axis Subang’. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kualitas jaringan GSM Axis pada daerah Subang masih berada 

dibawah KPI yang telah ditetapkan.” 

“Sihaloho, Imelda Sricavitry, Naemah Mubarakah (2014) ‘Analisis 

Trafik Suara dan Unjuk Kinerja Jaringan GSM’. Penelitian ini 

menunjukkan parameter kinerja GSM mempengaruhi volume trafik, 

sebaliknya nilai volume trafik tergantung terhadap nilai parameter kinerja 

GSM.” 

“Warassih, Anggit Praharasty ‘Analisis Kualitas Panggilan pada 

Jaringan GSM menggunakan Tems Investigation’. Penelitian ini 

menunjukkan parameter yang menjadi faktor  pada kualitas panggilan di 

jaringan GSM selain faktor coverage area adalah RxLev, RxQual, dan SQI. 

Hasil parameter yang didapatkan selalu mengalami naik turun kualitas 

panggilan. Kualitas panggilan paling baik pada malam hari.” 
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“Shodiqin (2016) ‘Peningkatan Performansi dan Kualitas Layanan 

BTS Telkom dengan Melakukan Minimalisasi/Zerro Packet Loss’. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa salah satu parameter yang sangat berpengaruh 

terhadap layanan Telkom adalah packet loss yang tingginya >20% berakibat 

pada suara terputus-putus bahkan komunikasi bisa terputus sama sekali.” 

 

2.2 Awal Perkembangan GSM di Indonesia  

Teknologi GSM banyak diterapkan pada  komunikasi bergerak, 

khususnya  telepon genggam. GSM adalah sistem standar seluler pertama 

didunia yang menspesifikasikan digital modulation dan network level 

architectures and service. Sebelum muncul standar GSM ini negara-negara 

di Eropa menggunakan standar yang berbeda-beda, sehingga pada saat itu 

tidak memungkinkan seorang pelanggan menggunakan single subscriber 

unit untuk menjangkau seluruh benua Eropa. 

Awalnya sistem GSM ini dikembangkan untuk melayani sistem 

seluler di Eropa dan menjanjikan jangkauan network yang lebih luas seperti 

halnya penggunaan ISDN (Integrated Services Digital Network). 

Perkembangaannya sistem GSM ini mengalami kemajuan pesat dan menjadi 

standar yang paling populer di seluruh dunia untuk sistem seluler. Bahkan 

pertumbuhannya diprediksikan mencapai 20 sampai 50 juta pelanggan pada 

tahun 2000. 
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PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai penyelenggara telekomunikasi 

terbesar di Indonesia telah mempersiapkan proyek GSM ini dengan 

terencana. Sebagai langkah awal pada bulan Agustus 1992, PT. Telkom 

mengadakan studi komparasi kebeberapa operator dan manufactures sistem 

seluler di Eropa, Amerika dan Hongkong. 

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 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 (Electronic Worldwide 

Switch Digital), NEAX (Nippon Electric Automated Exchange) 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 

(Base Station Controller), SRB (Station Radio Basis)  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 (Extended Total Access 

Communications System) Singapura. 
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2.3 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. 

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. 
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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 di kawasan Eropa dan merekomendasikan 

alokasi frekuensi 900 MHz untuk sistem seluler. 

 

2.4 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). 

Hubungan antara bagian-bagian pokok yang ada dalam GSM dapat di 

jelaskan melalui gambar 2.1 : 

 

Gambar.2.1 Elemen GSM 
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2.4.1 Mobile Station (MS)  

Untuk sistem GSM, MS terdiri dari dua bagian yaitu Mobile 

Equipment (ME) dan Subcriber Identity Module (SIM). 

1. Mobile Equipment (ME) 

ME merupakan perangkat dari telepon itu sendiri, yang harus 

digunakan bersama dengan SIM-card. Pelanggan GSM didasarkan 

pada kepemilikan SIM-card ini yang tidak bergantung pada 

kepemilikan ME itu sendiri, artinya pemilik SIM-card dapat 

menggunakan ME dimana saja tidak terbatas hanya ME yang 

dimilikinya. 

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 dimana 

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. 
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2.4.2 Base Station System (BSS) 

Base station  ini pada konsep sel yang lebih umum biasanya 

disebut juga Cell Site, terdiri dari antena, 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. 

Controller atau biasa disebut BSC (Base Station Controller) 

digunakan untuk menangani proses panggilan antara MSC dan  Mobile 

Station, yang meliputi 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 (MS) seperti yang terlihat pada gambar 2.2: 

 



16 

 

 

 

PSTN

ISDN

PLMN

Operation and

Maintenance

Center

OMC

MSC

VLR

HLR

AuC

EIR

Publik Network

Network

Switching

Subsystem

MAP + ISUP “A”

BSC

BSC

BSC

Base

Station

Controller

“A-bis” Air Interface

(“Um”)

Base

Station

Subsystem

SIM

Chip Card

 Gambar.2.2 Arsitektur BSS 

 

2.4.3 Switching Sub System (SSS) 

Ada lima bagian pokok dari SSS yaitu : 

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 Switching Telephone Network). 

MSC dapat mengakses informasi dari ketiga basis data yaitu HLR  

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



17 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

2.5 Konsep Kanal  GSM 

Tiap slot waktu pada  frame TDMA disebut physical channel, 

sehingga 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.  



19 

 

 

 

Kanal logika terdiri atas 2 kanal utama yaitu Common Channel (CCH) dan 

Dedicadet Channel (DCH):  

2.5.1 Common Channel (CCH) 

Control Channel (CCH) berfungsi sebagai kanal – kanal yang 

mengendalikan semua hubungan pensinyalan antara MS dengan BTS 

(Base Transceiver Station). Ketika MS dinyalakan, MS tersebut mencari 

BTS untuk berkoneksi. Saat MS menemukan frekuensi pembawa yang 

terkuat maka kanal yang diidentifikasi tersebut adalah Signaling 

Channel. Kanal pada CCH itu sendiri terdiri atas 2 jenis, yaitu Broadcast 

Channel (BCH) dan Common Control Channel (CCCH) 

1. Broadcast Channel (BCH) 

BCH 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. BCH berisi informasi penting untuk MS 

termasuk identitas local area, informasi sinkronisasi, dan identitas 

jaringan. BCH terdiri dari 3 jenis kanal yang memiliki fungsi 

spesifikasi, yaitu Frequency Correction Channel (FCCH), 

Syncrhronization Control Channel (SCCH), dan Broadcast Control 

Channel (BCCH) 
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1) Frequency Correction Channel (FCCH) 

FCCH yang ada pada BTS memancarkan frekuensi 

pembawa, dimana berfungsi untuk mensinkronisasikan frekuensi 

yang digunakan MS dan frekuensi yang dipakai oleh BTS tempat 

MS berada. Bertugas pula untuk mengawasi ketepatan frekuensi 

agar dapat berkomunikasi dengan MS. Arahnya downlink, point to 

multipoint. Arah yang dimiliki oleh FCCH yaitu downlink, point to 

multipoin. 

2) Synchronization Control Channel (SCCH) 

SCCH pada BTS memancarkan informasi tentang struktur 

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

SCCH itu sendiri digunakan untuk sinkronisasi MS ke timeslot 

pada saat MS mendapatkan frekuensi pembawa, kemudian MS 

mensinkronisasi dengan struktur frame dan mendekodekan 

mengenali BSIC. Arah yang dimiliki oleh SCH yaitu downlink, 

point to multipoin.  

3) Broadcast Control Channel (BCCH) 

BCCH pada BTS memancarkan informasi sel umum, seperti : 

location area identity (LAI). BCCH berfungsi untuk membawa 

informasi tentang BTS yang digunakan oleh MS, seperti frekuensi 

hopping, frekuensi yang digunakan, informasi neighbour cell, dan 

lain–lain. MS menerima LAI, mengeset daya keluarannya, dan 

menerima data frekuensi pembawa BCCH dari sel yang lain untuk 
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persiapan handover. BSSH berisi informasi dimana MS 

membutuhkan referensi untuk cell mana yang akan ditempatkan. 

Arah yang dimiliki BCCH yaitu downlink, poin to multipoin. 

2. Common Control Channel (CCCH) 

CCCH ini memiliki fungsi mengendalikan hubungan pada saat 

MS bersiap melakukan atau menerima panggilan (frequency up link 

dan down link). CCCH terdiri dari 3 jenis kanal yang memiliki fungsi 

spesifikasi, yaitu  Paging Channel (PCH), Random Acces Channel 

(RACH), dan Access Grant Channel (AGCH). 

1) Paging Channel (PCH) 

PCH pada BTS memancarkan pesan paging untuk 

mengindikasikan adanya panggilan masuk atau SMS. Pesan paging 

ini, berisi nomor pelanggan yang akan dihubungi oleh jaringan. MS 

mengidentifikasikan PCH tiap selang waktu tertentu, dan apabila 

nomor yang dipanggil adalah nomor MS tersebut, maka MS 

tersebut akan merespon. Arah yang dimiliki PCH yaitu downlink. 

2) Random Access Channel (RACH)  

RACH pada BTS menerima permintaan kanal pensinyalan 

dari MS yang digunakan untuk call set up. MS menjawab pesan 

paging dengan meminta kanal pensinyalan. RACH memiliki arah 

uplink. 
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3) Access Grant Channel (AGCH) 

AGCH pada BTS menugaskan Stand Alone Dedicate Control 

Channel (SDCCH) untuk MS. MS menerima pesan penugasan 

SDCCH. Arah yang dimiliki AGCH adalah downlink. 

2.5.2 Dedicaded  Channel (DCH)  

Dedicated Channel (DCH) digunakan MS untuk pembentukan 

panggilan. Kanal itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu : 

1. 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 : 

1) TCH kecepatan penuh (full rate) yang memancarkan kecepatan 13 

kbps. TCH kecepatan penuh menempati satu kanal fisik. 

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. 
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2. Dedicate Control Channel (DCCH) 

DCCH digunakan untuk membawa informasi antara MS ke BTS 

dan sebaliknya (unplink – downlink). Kanal ini terbagi menjadi tiga 

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

Associated Control Channel (SACCH), dan Fast Associated Control 

Channel (FACCH). 

1) Stand Alone Dedicated Control Channel (SDCCH) 

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. SDCCH memiliki arah 

uplink dan downlink. 

2) Slow Associated Control Channel (SACCH) 

SACCH pada BTS menugaskan MS untuk regulasi daya 

pancar yang digunakan dan memberikan instruksi tentang timing 

advance. 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. SACCH 

memiliki arah uplink dan downlink. 
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3) Fast Associated Control Channel (FACCH) 

FACCH ini akan diaktifkan pada saat memerlukan 

penambahan signaling pada situasi mendesak, seperti pada saat 

handover. FACCH berfungsi untuk mengirimkan sinyal selama 

proses akan melakukan pembicaraan (call setup), mengirimkan 

perintah – perintah handover dari BSC, mengakhiri pembicaraan 

setelah hubungan terputus. BTS memancarkan informasi handover. 

MS memancarkan informasi handover yang penting. FACCH 

memiliki arah uplink dan down link. 

 

2.6 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. 

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 : 
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2.6.1 MSC – Controller handover 

1. Inter-MSC handover 

Selama proses handover ini ditangani oleh beberapa MSC yang 

bersangkutan. SRB baru berbeda MSC-nya dari SRB yang lama. 

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. 

2.6.2 BSC-controller handover 

1. Internal intra-cell handover 

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

yang sama tetapi dengan frekuensi yang berbeda. 

2. Internal inter-cell handover 

Terjadi masih dalam Base Station yang sama tetapi dalam sel 

yang berbeda. 

2.6.3 Handover dalam satu sel 

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 
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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. 

 

2.7 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 kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan 

dengan sistem – sistem sebelumnya karena sistem telepon bergerak tingkat 

lanjut memakai sel – sel yang berdekatan (tapi tidak berdampingan). 

2.7.1 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 

2.3 
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Gambar.2.3  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. 

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 ���  

dengan : � �2

2 Km heksagonal selsebuah daerah  luas�L  

  
� �KmR  selsebuah  jari-jari�  

 



28 

 

 

 

Dengan mengetahui luas daerah yang diliputi oleh tiap sel � �sL , 

maka kita dapat mengetahui luas daerah cakupan pelayanannya (L), 

yaitu: 

ss LnL ��  

dengan : 

� �2Km yapelayananndaerah  luas�L
(BTS) SRBjumlah 2 �n  

Bentuk sel yang terbaik adalah yang mempunyai luas cakupan yang 

besar dan luas overlap yang kecil.  

 

2.7.2 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 Frequency) yang sama. Frequency reuse ini memungkinkan satu 

kanal frekunsi dapat digunakan untuk beberapa percakapan secara 

bersama-sama pada sel yang berbeda. 

Pemakaian ulang frekuensi 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. 
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2.7.3 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 :  

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. 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 adalah 

dengan mengatur penempatan kanal frekuensi pada masing-masing 

sel, dengan menempatkan kanal frekuensi yang bersebelahan pada sel 

yang berbeda. 
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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. 

2.7.4 Jenis Antena Untuk Base Station  

Ada tiga konfigurasi antena yang digunakan dalam  Base Station 

yaitu: 

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. 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 
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sektornya. Konfigurasi 120° membagi sel menjadi tiga bagian. 

Masing-masing sektor berisi dua antena penerima. 

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 

sebagainya). 

2.7.5 Pengalokasian Frekuensi 

Frekuensi yang digunakan untuk GSM adalah :  

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

Primary band (P-GSM 900) 

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. 

 

2.8 Perambatan Sinyal Pada Komunikasi Bergerak 

Sistem komunikasi selular tanpa kabel (wireless) menggunakan 

gelombang elektromagnetik (gelombang radio) sebagai media kanal 

komunikasinya. Penggunaan gelombang radio jelas memberikan banyak 
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keuntungan. Terutama terkait sifatnya yang mobile, dapat bergerak dan 

berpindah tempat dengan bebas tanpa perlu terhalang adanya kabel.  

Namun, penggunaan gelombang radio juga memberikan efek lain. 

Tidak seperti halnya sistem yang menggunakan kabel, pada sistem 

komunikasi dengan gelombang elektromagnetik hubungan / kondisi 

sambungan antara base station dan mobile user sangat bervariasi serta sukar 

diprediksi. Dari hubungan garis pandang (line of sight) sampai kondisi di 

mana ada penghalang. Kecepatan pergerakan mobile user pun juga sangat 

berpengaruh terhadap kondisi sambungan. Sejak dulu hal ini menyebabkan 

susahnya proses perancangan sistem selular yang harus dilakukan. Untuk itu 

dibuatlah berbagai metode penyelesaian secara permodelan dengan berdasar 

pada statistika. 

Idealnya, transmisi gelombang radio (gelombang elektromagnetik) 

paling baik adalah pada hubungan line of sight. Namun pada kenyataannya 

hal tersebut sangat jarang terjadi, karena adanya  penghalang seperti 

bangunan, gunung, dsb. Keberadaan berbagai penghalang tersebut 

menyebabkan hampir tidak ada hubungan line of sight antara base station . 

Terutama di daerah perkotaan yang justru merupakan pengguna utama 

sistem selular. 

Kondisi fisik suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kualitas 

jaringan telekomunikasi. Guna kepentingan perencanaan secara umum maka 

lingkungan perambatan sinyal diklasifikasikan sebagai berikut : 



33 

 

 

 

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

dan perambatan sinyal tidak banyak terhambat atau terpantul. 

2. Daerah Sub Urban, yaitu pinggiran kota dengan beberapa penghalang. 

Tingkat halangan yang dimiliki oleh daerah sub urban lebih rendah, 

sehingga propagasi radio relatif lebih baik.  

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

tinggi sehingga membatasi propagasi radio. Terjadinya difraks pada 

propagasi sinyal sangat kecil dan sinyal radio dalam perambatannya 

mengalami pantulan dengan redaman tertentu. Karateristik kanal 

sering berubah secara kontinyu.  

 

2.9 Trafik 

Jaringan telekomunikasi dibuat dengan tujuan untuk menyediakan 

sarana pertukaran informasi antara pengguna yang menginginkannya ketika 

ia memerlukan informasi. Dalam proses tukar-menukar informasi tersebut 

terjadi perpindahan informasi dari pengirim ke penerima. Perpindahan 

informasi atau suatu object  dari satu tempat ke tempat lain secara random 

di dalam jaringan telekomunikasi tersebut disebut dengan trafik 

telekomunikasi (teletraffic). Proses dari sebuah trafik dapat dlihat sebuah 

gambar berikut : 
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Gambar.2.4 Alur trafik 

 

Pengaturan lalu lintas harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

1. Besar/banyaknya perpindahan object. 

2. Arah/destinasi perpindahan object  

3. Waktu pemindahan 

4. Sarana yang digunakan untuk mengatur trafik. 

Dalam lalu lintas telekomunikasi maka objeknya adalah pembicaraan 

(informasi). Jika satu jalur sudah terpakai untuk mengalirkan satu 

pembicaraan, maka jalur itu tidak dapat digunakan untuk menyalurkan 

pembicaraan lain. Jika pembicaraan sudah selesai barulah jalur tersebut 

dapat dipakai untuk yang lain. Volume lalu lintas ini akan menentukan 
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ukuran sentral telepon. Intensitas lalu lintas berubah-ubah dari waktu ke 

waktu, hari ke hari dan bulan ke bulan. Oleh sebab itu, dikenal jam sibuk, 

hari sibuk dan bulan sibuk. Kesibukan yang berbeda-beda untuk setiap 

tempat. Sebab itu, untuk jumlah telepon yang sama, maka kapasitas sentral 

telepon yang dibutuhkan tidak sama. Secara umum trafik dapat diartikan 

sebagai perpindahan informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui 

jaringan telekomunikasi. Besar 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 jaringan telekomunikasi (Quality of Service).  

1.9.3 Besaran dan Satuan trafik 

Volume Trafik, didefinisikan sebagai jumlah total waktu 

pendudukan. Intensitas Trafik, didefinisikan sebagai jumlah total waktu 

pendudukan dalam suatu selang pengamatan tertentu (per satuan waktu).  

Untuk menggambarkan ukuran kesibukan digunakan 

istilah”Eralng”. Yang dimaksud dengan 1 erlang adalah 1 jam waktu 

untuk berhubungan terjadi dalam selang waktu satu jam Besaran yang 

dipakai untuk menyatakan besar trafik telekomunikasi (A Erlang) adalah 

banyak dan lamanya pembicaraan, dapat ditulis dengan persamaan 

berikut ini: 

A = C x T 
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Dengan : 

A = besarnya trafik (satuan erlang) 

C = banyaknya pembicaraan yang disalurkan dalam satu satuan waktu    

(jam) dengan satuannya adalah call / jam. 

T = rata-rata lamanya pendudukan jalur oleh satu pembicaraan disebut 

juga Holding time dengan satuannya adalah jam . 

Rumus di atas jika ditinjau dari satuan menjadi persamaan berikut ini: 

Erlang (Call atau jam) . jam 

Sebagai Contoh: 

Misalkan terdapat 40 sambungan perjam dilayani lewat suatu saluran. 

Masing-masing sambungan dengan rata-rata melakukan hubungan 

panggilan 3 menit. Maka jumlah waktu hubungan panggilan adalah = 

40/jam x 3/60 jam = 2 jam/jam, aka dapat dikatakan bahwa volume trafik 

adalah 2 erlang.  

Jenis-jenis satuan trafik menurut jumlah penduduk yang lainnya :  

1) TU   = Traffic Unit       

2) VE   = Verkehrseinheit    

3) CCS  = Cent Call Second   

4) HCS  = Hundered Call Second   

5) UC  = Unit call  

6) ARHC  = Apples Re’duits a I’heure chargee     

7) EBHC  = Equated Busy Hour Call   
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 Tabel.2.1 Perbandingan Satuan Trafik 

Satuan Erlang  

TU 

VE 

CCS 

HCS 

UC 

ARHC 

EBHC 

1 Erlang 

1 TU 

1 VE 

1 36 30 

1 CCS 

1 HCS 

1 UC 

 1  

1 ARHC 

1 EBHC 
  1 

 

 

2.9.2 Parameter-Parameter Unjuk Kerja Trafik 

 Parameter tingkat layanan atau parameter unjuk kerja layanan 

ditinjau dari sisi trafik telekomunikasi dapat dikategorikan atas 2 hal 

yang utama: 

1. Dial tone delay adalah jumlah waktu maksimum pelanggan harus 

menunggu sebelum panggilannya diputuskan ditolak. memiliki 

karakteristik sebagai berikut:  

1) Sejumlah besar call user bersaing untuk mendapatkan sejumlah 

kecil ”server” (dial tone connections, dial tone generators) . 

2) Diasumsikan bahwa user akan menunggu selama ”kanal” masih 

tersedia. 
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2. Probabilitas layanan tertolak adalah kemungkinan trunk tidak 

tersedia untuk panggilan tersebut. kemungkinan bahwa service 

trunk tidak tersedia, memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan dial tone delay, yaitu: 

1) Sejumlah besar user bersaing untuk mendapatkan sejumlah 

trunk terbatas 

2) Diasumsikan bahwa tidak ada delay yang diberikan untuk 

menunggu. User diberikan akses ke trunk atau diberikan nada 

sibuk. 

3) User dapat memulai usaha panggilan kembali setelah menerima 

nada sibuk dan diberikan perlakuan yang sama sebelumnya. 

 

2.9.3 Parameter-parameter performansi Trafik 

Parameter kualitas panggilan pada jaringan GSM yang akan di 

bahas pada penelitian nantinya digunakan untuk mengidentifikasi 

kegagalan yang terjadi pada jaringan. Parameter-parameter tersebut 

antara lain: 

1. Blocking adalah suatu kemampuan sistem untuk menolak melayani 

panggilan karena kanal yang tersedia sudah berisi (tingginya 

jumlah panggilan yang tidak sebanding dengan jumlah kanal yang 

tersedia). Block call terjadi karena tidak tersedianya saluran pada 

BTS (Occupancy). Ketidak mampuan sistem menghandle besarnya 
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trafik pada saat-saat jam sibuk. Prosentase untuk nilai block call 

dapat dihitung dengan rumus : 

% block cal =  x 100% 

2. Call attempt atau total call adalah parameter yang menunjukkan 

jumlah panggilan yang datang secara keseluruhan baik call succes 

rate, drop call maupun failure call dalam rentang waktu selama 1 

jam. 

3. Call Succes Rate (CSR) adalah prosentase dari keberhasilan proses 

panggilan pada sistem GSM yang dihitung MS penelpon dalam 

melakukan panggilan sampai dengan panggilan tersebut terjawab 

oleh pihak penerima. Perhitungan untuk Call Succes Rate (CSR) 

sebagai berikut : 

CSR =   X 100% 

4. Call Completion Rate (CCR) adalah prosentase tingkat 

keberhasilan kontinuitas pembicaraan hingga pembicara tersebut 

berakhir secara normal. Persamaan di bawah ini adalah perhitungan 

untuk Call Completion Rate (CCR)  :   

CCR =   X 100% 

5. Drop Call adalah suatu kondisi dimana pembicaraan yang sedang 

berlangsung terputus sebelum pembicaraan tersebut selesai 

(panggilan yang jatuh setelah kanal bicara digunakan). Akibat drop 

call ini adalah ketidaknyamanan dalam berkomunikasi selular. 
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Drop call merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur 

kualitas jarigan dengan mengukur banyaknya peristiwa dropped 

calls yang terjadi saat panggilan sedang berlangsung. Prosentase 

untuk perhitungan nilai drop call rate dapat dilihat pada persamaan 

di bawah ini : 

%DCR =   X 100% 

 

2.9.6 Macam - macam Trafik 

Dalam jaringan telekomunikasi terdapat tiga macam trafik yaitu 

offered traffic, carried traffic dan loss traffic/ bl;ock traffic. Ketiga 

macam trafik tersubtu seperti ditunjukkan pada gambar berikut: 

Offered traffic Carried traffic

Blocked traffic

Gambar.2.5 aliran trafik 

1. Offered traffic : Trafik teoritis, yang akan dibawa jika tidak ada 

blocking di dalam system 

2. Carried traffic : Trafik sesungguhnya yang dapat dibawa atau 

ditangani oleh system 
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3. Lost /blocked traffic : Selisih antara offered traffic dan carried traffic. 

Trafik ini merupakan trafik yang tidak dapat dibawa oleh system 

dikarenakan system blocking 

 

2.9.5 Variasi Trafik 

Trafik berfluktuasi dari waktu ke waktu . fluktuasi/variasi trafik 

dapat diamati dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke 

jam dan detik ke detik. Variasi trafik dari waktu e waktu seperti 

ditunjukkan pada contoh gambar berikut:  

 

Gambar.2.6 Variasi Trafik Menit ke Menit 
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Gambar.2.7 Variasi Trafik Jam ke Jam 

 

Gambar.2.8 Variasi Holding Time dari Jam ke Jam 
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Gambar.2.9 Variasi Trafik Hari ke Hari 

2.9.6 Jam Sibuk 

Jam sibuk (busy hour) adalah interval 60 menit dalam satu hari 

yang mempunyai rata-rata trafik tertinggi (dalam jangka waktu lama) 

Jam sibuk dapat berbeda-beda dari satu sentral dengan sentral 

lainnya tergantung pada lokasi sentral dan interest dari pelanggan. 

Dalam rekayasa trafik, digunakan penentuan jam sibuk dengan 

menggunakan TCBH (Time Consistent Busy Hour) dan BBH (Bouncing 

Busy Hour) yang dikenal juga dengan Post Selected Busy Hour (PSBH). 

1. TCBH (Time Consistent Busy Hour) 

Berdasarkan TCBH, jam sibuk sama dengan 60 menit dalam 

sehari yang mempunyai rata-rata trafik tertinggi. Trafik ini diukur 

pada hari kerja, dengan mengabaikan hari libur dan hari abnormal. 
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2. BBH (Bouncing Busy Hour) 

Pada BBH, hanya trafik puncak yang diperhitungan. Hanya 

ssatu puncak dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan 

dan dalam satu tahun. 

2.9.7 Parameter Pengguna Jalur Trafik 

Penggunaan jalur trafik didefinisikan atas 2 parameter, yaitu : 

1. Calling Rate  adalah ukuran jumlah berapa kali suatu jalur trafik 

digunakan selama waktu pengamatan tertentu. Atau sering disebut 

juga sebagai intensitas call tiap jalur trafik (kanal) selama jam 

sibuk. 

2. Holding Time  adalah rata-rata waktu penggunaan jalur trafik 

(kanal) tiap panggilan. 

Yang disebut sebagai jalur trafik (kanal) adalah suatu rangkaian 

(circuit) dimana sutau komunikasi individual bisa dilewatkan. Jalur trafik 

itu bisa jadi adalah: kanal RF, time slot, saluran transmisi, trunk atau 

bahkan switch. Carried trafic adalah trafik yang diteruskan, sedangkan 

offered traffic adalah volume trafik yang datang menuju switch.  
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2.9.8 Penangan panggilan yang tidak sukses  

1. Loss system (lost call cleared) 

Pada system ini, panggilan yang datang saat seluruh sirkit 

sibuk, akan ditolak akan dibuang dari system. Bila ada panggilan 

ulang (repeated call), dianggap panggilan yang baru. System ini 

biasanya digunakan untuk menentukan jumlah saluran antar 

sentral. 

2. Delay System (lost call delayed) 

Pada system ini, panggilan yang datang saat seluruh sirkit 

sibuk, maka panggilan-panggilan tersebut akan menunggu di buffer 

yang disediakan sampai ada sirkit yang bebas. System ini 

digunakan untuk komunikasi data yang tidak memerlukan 

komunikasi ‘real time’.  

3. Overflow system (lost call held) 

Panggilan-panggilan yang tidak bisa dilayani kerena seluruh 

group sirkit ke suatu arah dalam kondisi diduduki, maka diluapkan 

ke group sirkit arah lain (alternative route) System ini digunakan 

untuk mendisain suatu MEA(multi exchange Area) 
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2.9.9 Grade of Servicee dan probabilitas blocking 

1. Grade of Service (B) 

Dalam loss system (system rugi), trafik yang dibawa atau 

dilayani oleh jaringan lebih kecil dari trafik yang ditawarkan 

sesungguhnya ke jaringan. Kelebihan trafik yang tidak mampu 

dilayani oleh jaringan akan ditolak atau dibuang. Jumlah trafik 

yang ditolak oleh jaringan digunkan sebagai indek dari kualitas 

pelayana dari jaringan yang disebut dengan grade of service (GOS) 

atau B. 

Grade of Service didefinisikan sebagi perbandingan trafik 

yang hilang (ditolak) dengan trafik yang ditawarkan ke jaringan. 

2. Probabilitas Blocking (PB)  

Probabilitas Blocking didefinisikan sebagi probabilitas 

seluruh saluran (server) dalam system sedang sibuk. Jika seluruh 

saluran sibuk, tidak ada trafik yang bisa dilayani oleh system dan 

panggilan yang datang akan ditolak. Secara sepintas GOS dan PB 

adalah sama tetapi sebenarnya berbeda. Perbedaan GOS dan PB 

terlihat pada contoh berikut : 

Untuk jumlah saluran (server) sama dengan jumlah 

pelanggan akan menghasilkan GOS sama dengan nol, dimana 

setiap pelanggan selalu dapat dilayani tetapi probabilitas dimana 

seluruh saluran sibuk, maka probabilitas blocking tidak sama 

dengan nol. 
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Perbedaan mendasar antara GOS dan probabilitas blocking 

adalah GOS diukur dari titik pelanggan, diamati panggilan yang 

ditolak. Sedangkan probabilitas blocking diukur dari titik network 

atau  switching, dimana diamati server-server (saluran) yang sibuk 

dalam system switching. GOS disebut juga dengan Call congestion 

atau loss probability dan probabilitas blocking disebut dengan time 

congestion. 

2.9.10 Analisis Trafik  

Analisis Trafik Perhitungan GOS dengan Hasil Peramalan 

Kebutuhan pada Sistem  Komunikasi Bergerak. 

 Berdasarkan kondisi penyebaran penduduk pada suatu daerah 

biasanya daerah pelayanan akan dibagi menjadi dua yaitu urban dan 

suburban. Proses perhitungan kebutuhan trafik untuk layanan data 

dilakukan dalam bit per second (bps). 

Parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan adalah: 

1) BHCA per Subscriber (call/BH/subs) 

2) Call Holding Time per Subscriber (second) 

3) Average Throughput per Subcriber at Busy Hour 

(Kbytes/BH/subs) 

4) Voice Activity secara umum: voice = 0,4 dan data = 1 
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Sedangkan untuk penetrasi layanan (diasumsikan) dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel.2.2 Faktor Penetrasi Trafik Layanan 

Jenis Layanan Faktor Penetrasi 

Net User 

Urban Sub Urban 

Suara 70 % Nvoice Urban Nvoice Sub Urban 

Data 30 % Ndata Urban Ndata Sub Urban 

 

Net user yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan trafik adalah 

prediksi banyaknya user pada tahun akhir perencanaan. Estimasi 

kebutuhan trafik harus dibedakan antara kebutuhan trafik untuk 

layanan suara atau data. 

1. Kebutuhan Trafik Suara  

Untuk menghitung kebutuhan trafik bagi setiap pelanggan 

akan layanan suara digunakan persamaan 30 sebagai berikut : 

Asurbs =  

dengan : 

BHCA =  rata-rata usaha yang dilakukan oleh pelanggan 

untuk melakukan  panggilan selama jam sibuk 

(call /BH /subs) 

Call Duration   =  rata-rata lamanya sebuah panggilan (second) 

Activity Facto  = rata-rata waktu efektif yang digunakan untuk 

melakukan suatu pembicaraan. 
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Offered Traffic seluruh net user layanan suara n (Σ A) dapat ditulis 

dengan persamaan  berikut ini:  

∑ A = ∑ p. Asubs 

 Dengan : 

Σp  = Jumlah pengguna pada area layanan  

Setelah mendapatkan total trafik yang dibutuhkan oleh 

seluruh pelanggan, maka dengan menggunakan rumus Erlang C 

dapat diketahui jumlah trunk atau kanal yang dibutuhkan sebesar n. 

Jika paad perencanaan ini digunakan data rate 9,6 kbps/kanal maka 

offered traffic untuk layanan suara di daerah urban sebesar dengan 

persamaan berikut ini : 

Offered traffic voice = n kanal . 9,6 kbps/kanal 

Sedangkan untuk menghitung kebutuhan  trafik akan layanan data 

dapat menggunakan persamaan berikut  ini  : 

∑ offered traffic data =   

Di mana throughput adalah rata-rata jumlah byte yang dibutuhkan 

oleh setiap pelanggan selama jam sibuk (byte/BH/subs). Karena 

dalam prakteknya throughput tidak mungkin 100% dan jaringan 

data juga mengalami blocking, maka offered traffic untuk layanan 

data di atas harus ditambah agar dapat mengantisipasi blocking 

yang terjadi.  
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Jika diasumsikan bahwa blocking yang terjadi sebesar B, maka 

offered traffic untuk layanan data di daerah urban dengan 

persamaan  berikut ini: 

Offered traffic data real = ∑ offered traffic data + B = ∑ offered traffic data 

2. Total Kebutuhan Trafik  

Total kebutuhan trafik merupakan total kebutuhan trafik data 

dan kebutuhan trafik suara dapat ditulis dengan persamaan berikut 

ini: 

Total Offered Traffic = Offered Traffic data real + Offered Trafic voice 

Perhitungan tersebut berlaku untuk area pelayanan urban maupun 

suburban. 

3. Manajemen Trafik 

Pengukuran Trafik merupakan input pada manajemen trafik, 

yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan meliputi: 

1) Pengawasan unjuk kerja (Performance Monitoring) sentral dan 

network. 

2) Manajemen network. 

3) Operasi dan pemeliharaan (Operation and Maintenance) sentral 

dan network. 

4) Pendimensian, perencanaan dan administrasi (Dimensioning, 

Planning and Administrasion) pada sentral dan network. 

5) Peramalan (Forecasting) 

6) Studi penarifan dan pemasaran (Tariff and marketing). 
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Pengertian manajemen trafik adalah menginterpretasikan dan 

menggunakan data pengukuran untuk menjamin kesehatan network 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen trafik 

digunakan untuk mengukur unjuk kerja (performance) network, 

mendeteksi kearah mana trafik terlalu tinggi (overload) dan ke arah 

mana trafik rendah (over capacity) walaupun pada keadaan padat 

trafik (peak seasson). Adapun kegiatan dari manajemen trafik 

meliputi: 

1) Maintenance  

Menjamin operasi perangkat sesuai spesifikasi yang telah 

di-design. Fungsi pelayanan sesuai dengan telah ditetapkan. 

Kegiatan yang dilakukan: 

1. Pendeteksian prompt dan lokasi. 

2. Melakukan perbaikan elemen network secara individual 

2) Network Administration  

Menjamin konfigurasi dan design network. Memberikan 

koalitas pelayanan dengan cara yang paling efisien. Kegiatan 

yang dilakukan: 

1. Pengumpulan dan analisis data yang tepat dan akurat. 

2. Penentuan sirkuit dan perangkat switching dan pen-design-an 

kembali untuk menjaga keseimbangan dan keefisienan 

perangkat. 
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3) Network Surveillance  

Memonitor seluruh network, pelanggan ke pelanggan 

menjamin Grade Of Service. Memberikan informasi kepada 

bagian perencanaan dan operasi network telekomunikasi.  

4) Service Provisioning  

Memberikan respons kepada demand service dan sirkit 

dengan pengaturan dan penyambungan saluran ke perangkat: 

1. Demand service dan Leased circuit kepada pelanggan. 

2. Demand sirkuit inter-exchange sebagai aktivitas peramalan. 

Dapat juga diperngaruhi secara tidak langsung akibat dari 

REVISI TARIF yang dapat menurunkan permintaan service. 

4. Peramalan Trafik  

 Terdapat tiga (3) Aspek metode peramalan trafik: 

1) Segmentasi trafik ke komponen-komponen analisis dasar. 

2) Ekstrapolasi data trafik (Di mana aliran trafik antarsentral yang 

akan datang konsisten dengan peramalan total trafik pada sentral 

tersebut). 

3) Proses iteratif global. 

Urutan proses dasar peramalan trafik (forecasting traffic): 

1) Tentukan nilai awal trafik point to point. 

2) Hitung trafik outgoing dan incoming pada masing-masing sentral 

pada tahun yang akan datang, diambil dari peramalan per kategori 

pelanggan 
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3) Pertimbangan evolusi network. 

4) Extrapolasi trafik inisial untuk memperoleh matrik trafik pada 

tahun yang bersangkutan. 

 

2.10 Kerangka pikir 

Trafik merupakan lalu lintas komunikasi yang digunakan sebagai  

tolak ukur performansi suatu layanan panggilan telepon. Trafik memiliki 

beberapa parameter yang digunakan untuk menganalisis kualitas panggilan 

telepon. Trafik dipengaruhi oleh data call attempt atau total panggilan, data 

call completion rate atau persentase tingkat keberhasilan panggilan dan data 

block call atau penolakan panggilan. Data call completion rate memiliki 

unsur tingkat kegagalan panggilan atau drop call di dalam trafik 

komunikasi. Drop call merupakan salah satu unsur didalam Quality of 

Service (QoS) trafik. Drop call sendiri di pengaruhi oleh beberapa unsur 

antara lain radius cell, daya pancar dan jumlah panggilan. Ketiga unsur 

tersebut menjadi acuan untuk perhitungan kegagalan panggilan dalam 

komunikasi. Keterangan tesebut dapat dilihat dari Gambar.2.10 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Analisis Data call

Attempt

Analisis Data Call

Completion Rate
Analisis Block Call

Trafik

Call

Completion

Analisis Drop Call

Grafik hasil

perhitungan radius

sel

Grafik hasil

perhitungan daya

pancar

Grafik jumlah

panggilan

Hubungan radius sel, daya

pancar dan jumlah panggilan

dalam grafik

Occupancy = daerah

erlang terpakai/

erlang tersedia

 

Gambar.2.10 Diagram kerangka pikir 

  



 

91 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis dan perhitungan dari faktor yang mempengaruhi drop 

call, maka disimpulkan : 

5.1.1 Unjuk kerja atau performansi sistem komunikasi berbasis GSM 

dihitung dengan melihat parameter-parameter Quality of Service 

(QoS), tingkat blocking call paling tinggi yaitu 20,87% pada BTS 

Sampangan 1, jumlah call attempt yang paling banyak yaitu 56.289 

pada BTS Menoreh 1, tingkat call succes yang paling tinggi yaitu 

95,62% pada BTS Menoreh 2, jumlah call completion yang paling 

tinggi yaitu 98,61% pada BTS Menoreh 2 dan tingkat drop call 

yang paling tinggi yaitu 3,10% pada BTS Patemon. 

5.1.2 Faktor radius sel, daya pancar dan jumlah panggilan terhadap 

tingkat drop call sebesar 85,46%.  

5.1.3 Jumlah tingkat drop call yang dipengaruhi oleh masing-masing 

variabel dengan pengaruh radius sel terhadap drop call yaitu 

26,11%, pengaruh daya pancar terhadap drop call 6,19% dan 

pengaruh jumlah panggilan terhadap drop call 53,16%.  
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5.2 Saran 

5.2.1 Menambah jumlah STO yang sebanding dengan jumlah pelanggan 

yang dilayani. 

5.2.2 Melakukan pengamatan dan analisis secara berkala terkait 

penurunan performansi layanan secara End to End pada BTS. 

5.2.3 Diperlukannya pengaturan pemantauan daya pancar untuk masing-

masing BTS, khususnya di wilayah Sampangan Semarang. 

5.2.4 Penambahan BTS pada area yang mengalami tingkat drop call 

tinggi untuk menghindari overlap pada BTS yang melebihi 

kapasitas jumlah panggilan.  
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