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1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia telekomunikasi, teknologi wireless cellular telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari pergantian teknologi akses yang 

telah mencapai generasi ke-4/5, seperti halnya LTE. Secara umum, kinerja teknologi 

wireless cellular ini dapat dipandang dari dua sisi, yaitu berdasarkan kinerja interferensi 

(seperti CDMA dan WCDMA) dan non-interferensi. Meskipun WCDMA mulai tergantikan 

oleh teknologi LTE, tetapi existensi jaringan berbasis WCDMA ini masih sangat diperlukan 

sebagai backup jaringan data berkapasitas besar.  

Salah satu teknik dalam meningkatkan kapasitas jaringan WCDMA, adalah dengan 

melakukan evolusi existing cell yang pada umumnya bersifat macrocell menjadi microcell 

[1]. Penambahan cell-cell baru ini tentu saja akan berakibat pada penurunan kinerja RF dari 

jaringan WCDMA yang berbasis interferensi. Istilah microcell sendiri telah umum 

digunakan dalam dunia cellular sebagai cell dengan radius berkisar antara 500 m – 3km, 

tetapi sebagian sumber juga ada yang menggunakan definisi 500m – 1.5 km [2].   Sehingga 

kualitas coverage yang dapat dihasilkan tidak lagi mempermasalahkan kurangnya daya 

penerimaan downlink atau pun uplink, tetapi justru kualitas sinyal semakin memburuk 

karena banyaknya cakupan area yang saling overlap dengan daya yang cukup signifikan. 

Rumitnya penggambaran kondisi RF tersebut, seringkali membuat proses optimasi 

jaringan di lapangan menjadi lambat dan tidak terkoordinasi. Meskipun pada proses initial 

planning, penggunaan software sebagai alat pendukung seperti halnya ATOLL dapat 

mempercepat proses pengambilan keputusan [3], tetapi model-model skenario yang ditemui 

di lapangan sangat bervariasi dan belum pernah dimodelkan secara sistematis sebelumnya. 

Akibatnya, proses penentuan parameter jaringan dalam proses planning dan optimasi 

menyangkut RF (radio frequency), seringkali diasumsikan default (uniform distributed). 

Beberapa penelitian tentang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perihal planning 

dan optimasi sendiri telah dilakukan seperti [1],[3]-[7]. Dari penelitian tersebut umumnya 

mengangkat masalah tinggi antenna, tilting dan daya pancar (transmitted power) sebagai 

penyebab dari tingginya tingkat polutan yang terjadi di jaringan. 
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Besarnya biaya yang diperlukan untuk mendapatkan aplikasi pendukung dalam 

pengambilan keputusan optimasi, membuat penelitian berbasis akademis menjadi terkendala 

dan sulit untuk dilakukan. Sehingga tantangan pertama yang harus dilewati akademisi adalah 

bagaimana memodelkan aplikasi pendukung ini berdasarkan teori dasar dan standar 

teknologi yang berkaitan dengannya, seperti 3GPP (The 3rd Generation Partnership 

Project). Masalah dalam pemodelan ini berlanjut pada tingkat penjelasan kondisi RF 

berdasarkan teknik visualisasi berkaitan dengan penggunaan skenario yang telah ditetapkan.  

Beberapa penelitian terkait model aplikasi pendukung berbasis matlab dan teknik 

visualisasinya telah mulai dilakukan. Model aplikasi pendukung ini umumnya dirancang 

dengan teknik simulasi engineering (monte-carlo). Harisuddin telah merintis proses 

visualisasi ini dengan menggunakan map-info pada skenario berbasis CDMA [4]. Abdul zaki 

kemudian meningkatkan penelitian ini ke teknologi WCDMA berbasis HSDPA dengan 

tingkat visualisasi yang lebih baik untuk menguji skenario implementasi metoda full 

coverage dan half coverage [5]. Rahmad juga telah melakukan penelitian yang sama untuk 

skenario handover pada sistem WCDMA [6]. Kondisi interferensi pada arah uplink juga 

telah dilakukan oleh Andre [7], dengan menggunakan model layout clustering 2 tiers. 

Sedangkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Ramhan, menganalisa kondisi downlink 

pada layout uniform-distributed cell [1].  

Meskipun penelitian yang tersebut di atas telah sukses dilakukan, tetapi penggunaan 

model-model untuk aplikasi pendukungnya belum sesuai dengan standar, seperti model 

pathloss, layout dan sistematis skenario yang memadai dalam merepresentasikan 

permasalahan di lapangan. Oleh karena alasan tersebut, penulis tertarik untuk membangun 

kembali konsep aplikasi pendukung menurut standar yang berlaku dengan 

mengkolaborasikan teknik dan model pada Andre [7] dan Ramhan [1]. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan optimasi jaringan dengan coverage ≥ -80dBm sebesar 90% dengan 

kualitas sinyal ≥ -12dBm sebesar 50% dari total sampel [8],[9]. Simulasi kemudian 

menganalisa kinerja jaringan WCDMA ini dalam konfigurasi microcell berdasarkan model 

clustering 2tiers dan variasi skenario yang lebih aktual.  
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1.2 Rumusan masalah  

Bagaimanakah mengoptimasi tinggi antena, downtilt dan daya pancar base station 

pada microcell-WCDMA?  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendapatkan optimasi tinggi antena, downtilt dan daya pancar base station pada 

microcell-WCDMA. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

a. Model simulasi ditulis dalam bentuk script Matlab. 

b. Visualisasi kondisi RF menggunakan aplikasi Map Info dan Microsoft Excel. 

c. Model layout flat terrain berdasarkan uniform clustering – 2 tiers.  

d. Penelitian ini tidak akan membahas jarak antar cell sehingga radius cell ditetapkan 

default 1000 meter. 

e. Rentang downtilt antena yang digunakan adalah 3°-6°. 

f. Tinggi antena yang diuji adalah 15 meter, 20 meter, 25 meter dan 30 meter. 

g. Area sampling adalah 100x100 dengan jumlah sampling sebesar 10000 sampel. 

h. Model pathloss yang digunakan adalah COST231 Walfish-Ikegami . 

i. Analisa hanya dilakukan pada parameter RSCP dan Ec/Io. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Memberikan gambaran praktis bagi akademisi dalam membangun aplikasi 

pendukung untuk memodelkan dan visualisasi dari kondisi RF pada jaringan 

WCDMA. 

b. Memberikan pengetahuan praktis dalam proses optimasi berdasarkan skenario yang 

telah dibuat. 

c. Memberikan kontribusi pada proses pemodelan dan pembangunan aplikasi 

pendukung pada simulasi perencanaan jaringan WCDMA menurut standarnya. 


