
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan representasi percobaan laboratorium dengan melakukan 

simulasi berbasis Matlab. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperdalam 

dan menyempurnakan pengetahuan di bidang perencanaan dan pengembangan jaringan 

berbasis WCDMA – HSPA. Metoda pendekatan penelitian yang digunakan adalah cross 

sectional, yakni dengan mengamati perkembangan dan perbaikan penelitian sejenis. 

Berdasarkan teknik analisa yang digunakan, penelitian ini bersifat studi kasus, 

dimana penelitian dirancang berdasarkan skenario-skenario yang telah ditetapkan. Tujuan 

penetapan skenario ini adalah untuk mengendalikan pengaruh variabel yang sedang diamati 

secara sistematis terhadap keluaran hasil penelitian.  Konsep teori yang digunakan adalah 

berdasarkan pengetahuan ilmiah dari sumber-sumber jurnal dengan teori yang telah teruji 

dan dipublikasikan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran 

dampak yang ditimbulkan dari perlakuan khusus beberapa variabel yang membangun 

konsep penelitian ini.  

 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan bisa dilihat pada flow chart 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Flow Chart Tahapan Penelitian 
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3.3 Simulator 

3.3.1 Model Layout 

Model layout dirancang untuk dengan cakupan hexagonal 100%. Site kemudian 

disusun membentuk Cluster dengan 2tiers yang akan melatar-belakangi seluruh area yang 

akan dianalisa. Luas layout yang akan dianalisa sebanding dengan 7𝑅 × 3𝑅√3 dihitung 

dalam satuan meter. Dari gambar tersirat informasi bahwa jarak antar sel sejauh 𝑅√3, di 

mana R adalah radius site yang terdifinisi secara uniform, sebagaimana yang diperlihatkan 

oleh gambar berikut.  

 

Gambar 3.2. Model Layout Penelitian 

Layout ini menggunakan sistem koordinat sebagaimana halnya sistem kartesian, 

untuk memudahkan perhitungan secara numerik. Titik awal (0, 0) dimulai dari ujung layout 

dengan alasan penyederhanaan model. Berdasarkan Gambar 3.2, maka koordinat masing-

masing site dapat didefinisikan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Koordinat BTS Berdasarkan Radius Site 

No. site 
Koordinat-x 

ሺ𝑹ሻ 

Koordinat-y 

(𝑹√𝟑) 
No. site 

Koordinat-x 

ሺ𝑹ሻ 

Koordinat-y 

(𝑹√𝟑) 

Site-1 3.5 1.5 Site-11 6.5 2.5 

Site-2 3.5 2.5 Site-12 6.5 1.5 

Site-3 5 2 Site-13 6.5 0.5 

Site-4 5 1 Site-14 5 0 

Site-5 3.5 0.5 Site-15 3.5 -0.5 

Site-6 2 1 Site-16 2 0 

Site-7 2 2 Site-17 0.5 0.5 

Site-8 2 3 Site-18 0.5 1.5 

Site-9 3.5 3.5 Site-19 0.5 2.5 

Site-10 5 3    

 

 

3.3.2 Sistem koordinat Mapinfo 

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan mapinfo versi 10.5 diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Konversi Koordinat Mapinfo 

Arah Konversi Derajat Meter 

Horizontal 0.01 1.112 

Vertical 0.01 1.11 

 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan titik-titik pengukuran 

penerimaan sinyal dari setiap BTS. Titik sampling ini disebar dengan pola uniformly 

distribution, untuk vertical dan horizontal. Teknik penomoran setiap sampel dimulai dari 

titik awal (bawah – kiri) ke kanan, dan baris berikutnya juga dimulai dari kiri ke kanan. 
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Untuk jumlah sample sebanyak 𝑁 = 𝑎 × 𝑏, algoritma Matlab dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.3. Algoritma Teknik Sampling 

 

 

3.3.4 Parameter RF 

a. Daya Pancar 

Model daya pancar yang digunakan dalam simulasi ini dapat bervariasi dari 5 watt – 

40 watt untuk kebutuhan optimasi. Daya pancar ini disajikan dalam satuan decibel sehingga 

rentang daya pancar yang digunakan adalah: 37 dBm s/d 46 dBm. 

Selain daya yang digunakan untuk beban trafik, kebutuhan daya juga dialokasikan 

untuk 3 channel lainnya, yakni CCCH, SCH dan CPICH. Alokasi daya untuk pilot channel 

umumnya berkisar 10% dari total daya maksimum suatu BTS dan 2 channel lainnya separuh 

dari daya pilot yakni masing-masing 5%. Jadi alokasi daya yang tersisa untuk trafik adalah 

80% dari daya maksimumnya.  
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b. Tinggi Antena  

Yang dimaksud dengan tinggi antena adalah tinggi antena terpasang relatif terhadap 

titik pengamatan. Jika titik pengamatan diasumsikan 1.5m, maka tinggi antena terpasang 

harus dikurangi dengan 1.5 m sebelum digunakan dalam perhitungan selanjutnya.  

 

 

c. Down-tilt Antena  

Yang dimaksud dengan downtilt antena adalah besarnya derajat pengarahan antena 

ke bawah (tanah), dimana 00 tilting berarti antena mengarah lurus ke horizon. Dalam 

penelitian ini model downtilt yang dipergunakan adalah 30 – 60. 

 

 

d. Model Antena 

Antena yang digunakan dalam penelitian ini adalah replica dari model antena 

Kathrein 742215. Model pola radiasi horizontal dan vertical diperlihatkan oleh Gambar 2.8. 

Gain antena relatif terhadap posisi titik sampling tempat pengukuran sinyal downlink. Gain 

total yang diberikan oleh antena merupakan penjumlahan antara gain sudut horizontal, 

vertical dan gain maksimum dari antena tersebut, jika dihitung dalam satuan decibel. 

Algoritma perhitungan sudut gain horizontal (alpha_i) dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Algoritma Perhitungan Sudut Horizontal 
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Algoritma perhitungan sudut gain vertical (betha_i) dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut: 

 

 

 

Gambar 3.5. Algoritma Perhitungan Sudut Gain Vertical 

 

 

e. Model Pathloss 

Model pathloss yang digunakan pada penelitian ini adalah model pathloss COST231 

Walfish-Ikegami. Algortima perhitungan pathloss COST231 Walfish-Ikegami dapat dilihat 

pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. Algoritma Perhitungan Pathloss 
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3.4 Variabel Uji 

3.4.1 RSCP 

Algoritma perhitungan RSCP dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Algoritma Perhitungan RSCP 

 

 

3.4.2 Ec/Io 

Algoritma perhitungan Ec/Io dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Algoritma Perhitungan Ec/Io 

 

 

3.5 Metoda Analisa 

3.5.1 Skenario Uji 

Skenario uji penelitian bertujuan agar penelitian lebih terarah, dan skenario uji penelitian 

sendiri digunakan untuk mencapai target penelitian yang ingin dicapai. Adapun scenario uji 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Skenario pertama yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah tinggi antena. 

Adapun variasi tinggi antena yang digunakan adalah 15 meter, 20 meter, 25 meter 

dan 30 meter. 
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b. Skenario kedua yang dilakukan adalah tilting. Variasi tilting yang akan digunakan 

adalah 3°-6°. 

c. Skenario ketiga adalah daya pancar. Pada skenario ini ada 2 jenis daya pancar yang 

akan diubah yaitu daya pancar maksimum dan daya CPICH. Adapun variasi untuk 

daya pancar maksimum yang digunakan adalah 20 Watt dan 40 Watt. Sedangkan 

untuk skenario daya CPICH, variasi yang digunakan adalah 5%, 10%, 15% dan 20%. 

 

 

3.5.2 Model Uji 

 Model uji yang digunakan nantinya memiliki 2 variasi kondisi yaitu pada kondisi 

trafik 0% dan kondisi trafik 99%. Kondisi trafik yang digunakan sebagai default adalah 

kondisi trafik 0%.  

 

 

3.6 Metoda Penarikan Kesimpulan 

3.6.1 Metoda Kuantitatif (grafik) : Perbandingan Statistik 

Penarikan kesimpulan menggunakan metoda kuantitafi akan berupa penyajian hasil 

simulasi dalam bentuk grafik. Dari grafik yang disajikan akan dianalisa bagaimana hasil 

simulasi dari konfigurasi-konfigurasi yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikatakan 

optimum. Pengolahan grafik itu sendiri dilakukan menggunakan Microsoft Excel. 

 

 

3.6.2 Metoda Kualitatif (visual) : visualisasi target uji 

Penarikan kesimpulan menggunakan metoda kualitatif berupa penyajian hasil simulasi 

dalam bentuk visualisasi dari konfigurasi-konfigurasi yang dikatakan optimum. Visualisasi 

akan dilakukan menggunakan Map Info, dari hasil visualilasi dapat dilihat jika terdapat blank 

spot (titik kosong) pada hasil simulasi dari konfigurasi optimum yang divisualkan. 

 

 


