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BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Saat ini, perkembangan teknologi komunikasi seluler terus menunjukkan

peningkatan baik dari segi produk dan layanan. Kecenderungan ini dipengaruhi dari gaya

hidup, daya beli dan kebutuhan dunia modern saat ini yang memerlukan fleksibilitas dan

layanan bagi produktivitas kerja. Teknologi seluler generasi ketiga(3G), salah satunya

adalah UMTS/WCDMA telah beroperasi dan melengkapi jaringan 2G yang masih tersedia

dan menyediakan layanan pada konsumen saat ini. Berbagai fitur layanan tambahan dan

kecepatan layanan akses data merupakan fitur yang melengkapi teknologi 3G sebagai

produk yang kompetitif dibandingkan teknologi yang ditawarkan oleh teknologi 2G. Untuk

memenuhi kebutuhan ini, teknologi 3G harus memenuhi ekspektasi konsumen yang

mencakup layanan akses internet berkecepatan tinggi, bearer sevice yang fleksibel dan

layanan sirkit dan paket data. (Rizal Munadi, dkk. 2013)

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran daya terima sinyal 3G dengan

memanfaatkan handphone dengan sistem operasi berbasis android yang diintegrasikan

perangkat lunak RF signal tracker sebagai alat ukur penerima sinyal. Drive test adalah

metode yang menganalisa kualitas sinyal dengan menggunakan metode ini dapat diketahui

RSCP (Received Signal Code Power) yang merupakan data penting untuk menentukan

kualitas sinyal pada penerima.

Penelitian terkait sebelumnya yang berjudul “ EVALUASI DAYA TERIMA

SINYAL 3G PADA DAERAH SUB URBAN DI BANDA ACEH ” dalam penelitian ini

akan dilakukan pengukuran daya terima sinyal 3G dengan memanfaatkan handphone

dengan system operasi berbasis android yang di integrasikan perangkat lunak RF signal

tracker sebagai alat ukur penerima sinyal, parameter yang akan diamati, diukur adalah

(RSCP) Received Signal Code Power untuk dianalisa. (Munadi, Rizaldi. Dkk. 2013)

Penelitian sebelumnya berjudul “ PERENCANAAN LOKASI MANARA BARU

TELEKOMUNIKASI SELULER MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI

GEOGRAFIS (SIG) DI KABUPATEN JEMBER ” salah satu metode yang digunakan

dalam penentuan lokasi manara baru (zona biru) dengan menggunakan metode analisis

cluster dengan menggunakan software SPSS dengan 3 variabel yaitu luas wilayah, jumlah
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penduduk, dan trafik. Output dari tugas akhir ini berupa peta digital zona menara baru

(zona biru) dengan software maps info. (Damayanti, Yunita., Mauludiyanto, Achmad.

2014)

Penelitian sebelumnya berjudul “ ANALISA PERBANDINGAN KUAT

SINYAL ANTARA OPERATOR HUTCHISON, INDOSAT, TELKOMSEL DAN XL

AXIATA DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE RF SIGNAL TRACKER DI

AREA JALAN PROTOKOL PEKANBARU ” dimana penelitian ini bertujuan untuk

mempermudah masyarakat dalam menentukan operator telekomunikasi berdasarkan

kualitas kuat sinyal. Bagi operator, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan optimasi

jaringan yang lemah pada titik tertentu. (Chandra. Dkk. 2014)

Pada penelitian sebelumnya telah meneliti menggunakan perangkat lunak RF signal

tracker, dengan menggunakan semua operator dan pada penelitian sebelumnya juga

mendapatkan kualitas daya sinyal 3G terbaik pada jalan-jalan protokol dikota pekanbaru

yaitu operator telkomsel dengan kualitas sinyal terbaik sedangkan sinyal yang lemah

terdapat pada operator indosat, Dan pada penelitian ini mengukur tiga operator yakni

telkomsel, XL Axiata dan Indosat pada sinyal 3G/UMTS, dimana penelitian ini melakukan

penelitian pada rute I Jl. Raya Bangkinang Pekanbaru – Jl. HR. Subrantas dan rute II area

kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Jl. Buluh Cina – Jl. Garuda

Sakti. Dimana penelitian sebelumnya dilakukan di jalan – jalan protokol dikota pekanbaru.

dimana teknologi jaringan 3G/UMTS berkembang sangat pesat pada saat sekarang ini,

jaringan 3G pun dapat kita akses melalui smartphone, sehingga ada software yang gratis

yang bisa di download lewat android, seperti di area panam pekanbaru tempat tumbuhnya

pusat pendidikan sehingga banyak mahasiswa/I, pelajar dan juga penduduk disekitar

panam yang menggunakan jaringan 3G untuk berkomunikasi, baik nelpon, internet dan

juga chatting. pada penelitian ini melihat ada peluang untuk melakukan penelitian

menggunakan aplikasi yang ada di android yang bisa di download di play store yaitu RF

Signal Tracker. RF Signal Tracker ini fungsinya adalah untuk mengukur kualiatas sinyal,

dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengukuran Dan Analisa

Kualitas Daya Sinyal 3G Menggunakan Handset Android study kasus di area panam

pekanbaru”. Kelebihan dari aplikasi yang penelitian gunakan perangkat lunak RF Signal

Tracker ini adalah hanya menggunakan satu perangkat Smartphone Samsung Galaxy Tab 3

Lite dengan OS jelly bean 4.2.2, karena disana sudah tersedianya fitur GPS untuk

melakukan drive test yang menentukan lokasi pengukuran (tracking). Dan penelitian ini
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juga bisa melakukan pengukuran dengan cara mobile atau berjalan dalam melakukan

pengukuran hanya dengan satu aplikasi tanpa menggunakan laptop, komputer dan GPS

tambahan dan juga trafik sinyal.

1. 2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan

pengukuran dan menganalisa kualitas daya sinyal 3G/UMTS dengan menggunakan

handset berbasis android study kasus Panam Pekanbaru dan menggunakan perangkat lunak

RF signal tracker.

1. 3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan Pengukuran Dan Analisa

Kualitas Daya Sinyal 3G Dengan Menggunakan Handset Berbasis Android Study Kasus Di

Panam Pekanbaru.

1. 4 BATASAN MASALAH PENELITIAN

a. Handset yang digunakan adalah Samsung Galaxy Tab 3 Lite berbasis sistem

Android dengan OS Jelly Bean 4.2.2.

b. Perangkat lunak RF signal tracker verion 2.5.10.

c. Hanya Mengukur Kualitas daya Sinyal 3G

d. Operator Yang Digunakan TELKOMSEL, XL AXIATA, dan INDOSAT

e. Parameter yang digunakan Received Signal Code Power (RSCP).

f. Rute I Jl Raya Bangkinang Pekanbaru – Jl HR. Subrantas (Simpang Mr. SM.

Amin).

g. Rute 2 Area Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Jl Buluh

Cina – Jl Garuda Sakti (Simpang Panam).

1. 5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memilih

operator untuk wilayah panam khususnya untuk Area Jl Raya Bangkinang Pekanbaru – Jl

HR Subrantas dan juga area kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau –

Jl Buluh Cina – Jl Garuda Sakti dan mengetahui titik kuat dan lemahnya kualitas daya

sinyal 3G untuk ketiga  operator yaitu Telkomsel, XL Axiata dan Indosat untuk wilayah

panam pekanbaru.


