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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian,

Penelitian ini, menggunakan metode studi kasus. Dimana studi kasus dalam penelitian ini

untuk kota Pekanbaru, dengan tujuan mendapatkan model propagasi kanal radio bergerak pada

frekuensi 1800 di kota Pekanbaru.

3.2 Tahapan Penelitian.

Untuk menyelesaikan penelitian ini ada beberapa tahapan yang harus di kerjakan. Adapun

tahapan penelitian dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah;

1. Menentukan parameter  model propagasi radio.

2. Mencari data site BTS untuk kota pekanbaru.

3. Menentukan waktu dan lokasi penelitian.

4. Melakukan pengukuran daya terima.

5. Pengolahan pengukuran daya terima menggunakan mapinfo.

6. Melakukan perhitungan L untuk d yang bersesuaian.

7. Memplot L(loss) terhadap d (jarak).

8. Memodelkan L (loss).

Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap penelitian dapat kita lihat pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Flowchart penelitian
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3.3 Menentukan Parameter  Model Propagasi Radio

Pada tahap awal ini peneliti menentukan parameter-parameter yang digunakan untuk

mendapatkan model loss propagasi radio. Adapun parameter-parameter yang digunakan untuk

mendapatkan loss model propagasi radio terlihat pada gambar  3.2

Gambar 3.2 Parameter dasar propagasi

(sumber: Yulie wirasati, 2009)

Sesuai dengan ganbar diatas, maka parameter yang diperlukan diantaranya yaitu;

Pr = Daya terima pada receiver (Hp)

Gr = Penguatan pada receiver (Hp)

Pt = Daya pancar pada BTS

Gt = Penguatan pada antena BTS

D = Jarak antara  BTS dengan receiver (Hp)

3.4 Mencari Data Site BTS untuk Kota Pekanbaru.

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksakan penelitian ini, maka peneliti mancari data

site BTS kota pekanbaru. Adapaun data site yang digunakan yaitu data site BTS untuk

teknologi GSM pada frekuensi 1800 MHz.

Gambar 3.3 data site BTS



III-4

Selanjutnya mengolah data seperti pada gambar 3.3 ke dalam format mapinfo. Setelah di

olah maka kita akan mendapatkan titik-titik BTS untuk kota Pekanbaru.

Gambar 3.4 titik-titik BTS untuk kota pekanbaru

3.5 Menentukan Waktu dan Lokasi Penelitian.

Sebelum melakukan penelitian, penulis menentukan lokasi dan waktu penelitian. Adapaun

waktu penelitian dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2013, dan tempat

dilaksanakannya penelitian yaitu di beberapa jalan di kota pekanbaru,

Gambar 3.5 Rute Drive Test

(Jl. Soekarno-hatta—Arifin Achmad—Sudirman—Riau—Nangka)
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3.6 Melakukan Pengukuran Daya Terima.

Tahap ini merupakan salah satu tahap yang sulit dimana keterbatasan waktu dan alat yang

akan digunakan. Adapun tahap pengambilan data diawali dengan mempersiapan peralatan

drivetest yang meliputi. laptop, handphone sonyericsson, dongle, GPS dan software TEMS

Investigation. Dimana contoh gambar saat melakukan drive test seperti yang terlihat pada

gambar di bawah ini.

Gambar 3.6 Sekenario drivetest

Sumber: (anonim, 2012)

Seperti yang terlihat pada gambar di atas pengukuran data dengan drive test outdoor

dimana sinyal 2G yang dipancarkan oeh BTS akan diterima oleh handphone (MS) yang

akan mengirimkan data pada laptop yang terintegrasi oleh software TEMS Investigation

v10.0.5 seperti pada tampilan gambar 3.7.

Gambar 3.7 Tampilan software TEMS Investigation 10.0.5

Proses pangambilan data ini dilakukan secara mobile atau bergerak dengan

menggunakan kendaraan mobil.
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Gambar 3.8 Proses drive test dalam mobil pada jaringan GSM

Selanjutnya pengukuran dilakukan sesuai dengan rute yang telah ditetapkan

sebelumnya yaitu untuk beberapa jalan di kota Pekanbaru yaitu, jalan Soekarno-Hatta,

Arifin Achmad, Sudirman, Riau dan jalan Nangka atau Tuanku Tambusai.

3.7 Pengolahan Hasil Pengukuran Menggunakan Software Mapinfo

Mapinfo merupakan program yang membantu penulis dalam melaksanakan penelitian

ini. Pengolahan data yang telah didapat dari proses drive test lalu di logfile agar bisa diolah

dalam mapinfo. Gambar 3.9 merupakan contoh file dalam bentuk mapinfo.

Gambar 3.9 contoh data drive test dalam format mapinfo
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Setelah kita membuka file seperti pada contoh gambar 3.9 maka kita bisa melihat data

daya terima (Rx Level) selama proses drive test berlangsung. Berikut ini adalah data daya

terima yang diperoleh dalam format mapinfo.

Gambar 3.10 data drive test

Proses selanjutnya yakni membuka data berdasarkan cell id, Berikut ini proses

pengolahan data berdasarkan CI (cell id).

Gambar 3.11 data drive test berdasarkan cell id
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Dengan menggunakan software mapinfo kita mendapatkan beberapa parameter

perhitungan diantaranya adalah:

1. D (jarak antara MS dengan BTS),
2.

Untuk niali D (jarak) di dapatkan dari pengukuran secara langsung dengan

bantuan software mapinfo.

Gambar 3.12 Proses pengukuran jarak antara MS dan BTS

Dengan menggunakan tools measurement pada software mapinfo maka kita

mendapatkan berapa jarak antara titik BTS dengan MS yang telah kita ukur nilai

level daya terimanya. Nilai jarak yang kita peroleh sudah dalam satuan KM (kilo

meter),

3. CI (cell id). Cell id digunakan untuk menentukan BTS yang akan kita ukur untuk

mendapatkan d (jarak antara BTS dan receiver (Hp), karena setiap cell memiliki id

yang berbeda-beda,

4. Pr (daya terima pada receiver (Hp).

3.8 Melakukan perhitungan L untuk d yang bersesuaian.

Penulis melakukan proses perhitungan L untuk d yang bersesuaian dengan menggunakan

rumus pada persamaan 2.2 L= (Pt+Gt+Gr)-Pr.

karena untuk nilai Pt, Gt dan Gr sulit didapatkan maka untuk mencari nilai Pt, Gt, Gr ada

dua sekenario yang dilakukan yaitu:

Tools yang digunakan
dalam pengukuran

Measurement
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1. Melakukan pengukuran langsung untuk setiap BTS nya dengan catatan bahwa level

daya terima yang didapatkan bebas dari penghalang sehingga untuk mencarinya bisa

menggunakan persamaan free space loss.

2. Meminta nilai Pt, Gt dan Gr langsung keperusahaan yang bersangkutan.

Gambar 3.11 dibawah ini merupakan sekenario pengukuran level daya terima di dekat BTS

untuk mencari nilai Pt, Gt dan Gr apabila data dari perusahaan tidak kita dapatkan.

Gambar 3.13 Sekenario pengukuran Pr untuk mencari nilai Pt, Gt dan Gr

Berikut ini persamaan yang digunakan untuk mencari nilai Pt, Gt dan Gr;

L= (Pt+Gt+Gr)-Pr

Keterangan:

L = loss propagasi/rugi-rugi propagasi

Pt = daya pancar dari antenna BTS

Gt = gain antena transmitter

Gr = gain antenna receiver

Pr = daya yang diterima Hp dari antenna BTS

Karena pengukuran dilakukan di dekat BTS, yaitu  tanpa adanya penghalang antara MS dan

BTS maka untuk mencari nilai Pt, Gt dan Gr menggunakan persamaan;

Pt

Gt

Gr Pr

Fsl
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Pr= (Pt+Gt+Gr)-fsl

Nilai Pr didapatkan ketika melakukan pengukuran daya terima dari dekat BTS, Selanjutnya kita

mencari nilai fsl sesuai dengan persamaan 2.5.

fsl= 32.45+ 20 log dkm + 20 log f MHz

Setelah nilai Lfs didapatkan kita masukkan kembali nilai kedalam rumus

Pr= (Pt+Gt+Gr)-fsl

Kemudian ,

(Pt+Gt+Gr)= Pr +fsl

Setelah kita menjumlahkan nilai Pr dengan Fsl maka kita mendapatkan nilai Pt, Gt dan Gr.

Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk mencari nilai Pt, Gt dan Gr dengan sekenario

pertama.

Tabel 3.1 Data Parameter Perhitungan FSL

PrJ PrD f Pt Gt Gr d

-61 -53 1800 0.035

-64 -53 1800 0.035

-70 -53 1800 0.035

-73 -53 1800 0.035

Keterangan table 3.1:

Prj = level daya yang diterima handphone pada saat drive test (dBm)

Prd = level daya yang diterima handphone pada saat pengukuran didekat BTS (dBm)

F = frekuensi radio yang diamati (MHz)

Pt = daya pancar BTS (dBm)

Gt = Gain antena pada BTS (dBi)

Gr = Gain antena handphone (dBi)

D = Jarak antara BTS dan handphone (Km)

Pr= Pt+Gt+Gr-fsl

-53 = (Pt+Gt+Gr)-fsl

fsl = 32.45+20 Log F+20 log D

fsl= 32.45 + 20 log 1800 + 20 log 0.035
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fsl = 32.45 + 20 (3,26) + 20 (-1,46)

fsl= 32.45 + (65,105) + (-29,12)

fsl= 68,437 (dBm)

-53 = (Pt+Gt+Gr)- (68,437)

(Pt+Gt+Gr) = -53 +(68,437)

(Pt+Gt+Gr) = 15,437 (dBm)

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan untuk Pt, Gt dan Gr

PrJ PrD f Pt Gt Gr d

-61 -53 1800 -15,25 0.035

-64 -53 1800 -15,25 0.035

-70 -53 1800 -15,25 0.035

-73 -53 1800 -15,25 0.035

Setelah nilai Pt, Gt dan Gr diperolah, selanjutnaya melakukan perhitungan untuk mencari

nilai Loss propagasinya.

L=Pt+Gt+Gr-Pr

L= 15,437– (-61) L= 15,437-(-64) L= 15,437-(-70) L= 15,437-(-73)

L = 76.437(dBm) L= 79,437(dBm) L= 85,437(dBm) L= 88,437(dBm)

Tabel 3.3 Hasil perhitungan Loss Propagasi

dPrJ (dBm) PrD (dBm) F (MHz) Pt Gt Gr d L (dBm) D (Km)

-61 -53 1800 -15,25 0.035 76,437 0,25

-64 -53 1800 -15,25 0.035 79,437 0,75

-70 -53 1800 -15,25 0.035 85,437 1,5

-73 -53 1800 -15,25 0.035 88,437 1,75

3.9 Memplot L(loss) terhadap d (jarak).

Setelah hasil perhitungan didapatkan maka kita bisa memplot data L terhadap d. Adapun

hasil plot L terhadap d dalah seperti pada gambar di bawah ini.
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Gambar 3.14 Model Loss propagasi

3.10 Memodelkan L (loss),

Dengan memplot L terhadap d maka kita akan mendapatkan model propagasi pada kanal

radio begerak pada frekuensi 1800 MHz untuk kota pekanbaru. Dimana untuk

memodelkan L penulis mengunakan program Matlab
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