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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan pada sistem komunikasi nirkabel dan bergerak sangatlah kompleks 

seperti noise, fading, dan interferensi. Permasalahan tersebut merupakan gangguan 

yang dapat menurunkan QoS (quality of service) seperti throughput, jitter, error, dan 

delay dalam sistem komunikasi nirkabel dan bergerak. Pada komunikasi nirkabel dan 

bergerak dengan banyaknya operator yang beroperasi diantaranya menyebabkan efek 

interferensi yang tinggi dalam pengoperasian sistem komunikasi nirkabel dan 

bergerak dari operator yang terlibat didalamnya, salah satu indikatornya adalah 

ditemukan permasalahan RTWP (Received Total Wideband Power) pada sistem 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), dimana menjadi salah satu 

kontributor utama penurunan QoS pada jaringan komunikasi komunikasi nirkabel dan 

bergerak.  

RTWP adalah total daya dari keseluruhan sinyal terima dalam band frekuensi 

uplink di cell antena, sinyal terima berupa channel fisik uplink yang dikirim oleh user 

equipment atau interferensi dari sumber diluar UTRAN (UMTS Terrestrial Radio 

Access Network). RTWP dapat juga dikatakan sebagai total noise yang diterima di 

cell antenna pada frekuensi uplink, sebab pada frekuensi ini setiap user equipment 

adalah interferensi atau menginterferensi keseluruhan user equipment dalam cell dan 

dalam penambahannya interferensi dari sumber signal lain juga diperhitungkan.  
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Seperti eksternal interferensi dalam sinyal frekuensi tinggi yang mana interferensi 

dengan UTRAN frekuensi uplink side band dari perangkat radio yang bekerja dalam 

frekuensi yang berbeda daripada UTRAN atau interferensi disebabkan oleh perangkat 

elektronik. (Ralf Kreher, 2006) 

Nilai rata-rata RTWP bernilai normal dengan indikasi interferensi kecil adalah 

saat nilainya berada pada range -104,5 dBm sampai -105,5 dBm dengan toleransi + 4 

dB. Apabila nilai RTWP sudah berada di atas atau di bawah nilai normal dengan 

selisih 4 dB, dipastikan adanya interferensi uplink node . 

O. C. Nosiri dkk (2014) dalam penelitiannya memaparkan efek performa dari 

noise rise yang disebabkan oleh emisi spurious dari co-located jammer menyertakan 

frekuensi downlink dari CDMA2000 dan uplink frekuensi dari operator WCDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access) di 1.9Ghz. Pengukuran pada kedua sistem 

seluler ini diangkat untuk mengevaluasi akibat dari jarak cakupan transmitter antenna 

dan kapasitas sistem. Perangkat NetTek analyzer dan YBT250 digunakan dalam 

pengukuran ini. Analyzer dikoneksikan pada sektoral WCDMA selama pengetesan 

berlangsung untuk mengukur nilai RTWP pada interval yang berbeda. Pada penelitian 

E.T.Tchao dkk (2014) dalam penelitiannya mempresentasikan simulasi network hasil 

dari pengembangan network 4G-Wimax di daerah kotamadya Accra dan Tema, 

Negara Ghana. Simulasi monte carlo telah digunakan untuk mempelajari total 

interferensi dalam network. Performa network dievaluasi melalui pengukuran dari 

RTWP. Pengukuran dalam sistem UMTS dilakukan untuk menentukan interferensi 

pada base station. RTWP pada beberapa sektoral antena diukur dengan IM2000 
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manager. Pada penelitian Wahyu dkk (2014) dipaparkan interferensi kanal 

bersebelahan ACI (adjacent channel interference). Interferensi ini bisa timbul karena 

ketidaksempurnaan  power amplifier  pada pemancar ataupun pada proses filtering di 

sisi penerima. ACI dapat disebabkan oleh adanya beberapa operator jaringan  

komunikasi  yang  berada pada  area  geografis  yang  sama.  Interferensi antara 

beberapa operator tersebut dapat timbul ketika pita frekuensi operator–operator 

tersebut cukup berdekatan satu sama lain. Ketika filter yang digunakan pada sisi 

penerima tidak sesuai maka akan terjadi interferensi. Penanganan interferensi ini bisa 

dilakukan dengan pemasangan Butterworth bandpass filter tambahan pada BTS yang 

mengalami interferensi. Hasilnya setelah pemasangan filter didapatkan pengukuran 

VSWR, DTF, dan return loss menjadi lebih baik. Penelitian oleh Melvi dkk (2014) 

melakukan analisis mobile BTS (Base Transceiver Station) Combat jenis Arrow 

dilakukan di daerah Terbanggi Agung, Lampung Tengah. Pengukuran kinerja dan 

analisis data dilakukan pada tiga sektoral cakupan sel. RTWP, call setup success  rate 

(CSSR), call completion success rate-packet switched (CCSR-PS) dan call 

completion success rate- circuit switched (CCSR-CS) yang diambil secara berkala 

(tiap jam selama 24 jam), dijadikan parameter unjuk kerja berdasarkan standar Key 

Performance Indicator (KPI) dari International Telecommunication Union (ITU). 

Saat nilai QoS turun akan membuat pertukaran ataupun akses informasi dari end 

to end menjadi terganggu. Permasalahan RTWP tersebut bisa terjadi dikarenakan 

kondisi instalasi perangkat RBS (radio base station) dari sistem UMTS yang kurang 

baik, kondisi material antena, design RNP (radio network planning) yang kurang 
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optimal mengakibatkan node UMTS dalam satu cakupan area yang sama mempunyai 

frekuensi yang sama  (co-channel) serta adanya frekuensi dari BTS dari operator lain 

yang mempunyai frekuensi dengan alokasi kanal yang berdekatan (adjacent channel). 

Wahyu dkk. (2014). 

Hal diatas masih tetap terjadi meskipun regulasi pemerintah sudah mengeluarkan 

aturan pemetaan alokasi frekuensi untuk tiap operator seluler menyesuaikan dengan 

teknologi komunikasi nirkabel dan bergerak yang diterapkan seperti 2G, 3G, dan 4G 

(LTE). Operator seluler sendiri sudah melakukan pengaturan untuk RNP di jaringan 

mereka.  

Penelitian yang penulis akan lakukan didasarkan pada permasalahan RTWP yang 

ada pada operator seluler XL di wilayah Denpasar, dimana dengan munculnya 

permasalahan ini menyebabkan menurunnya QoS atau kualitas layanan yang 

ditawarkan operator XL pada pelanggan di wilayah Denpasar. Dari beberapa node 

UMTS di operator XL wilayah Denpasar dengan statistik nilai RTWP yang tinggi 

menyebabkan turunnya beberapa performa indikator seperti throughput, drop call, 

block call, dan call setup success  rate.   

Permasalahan RTWP ini sangat merugikan, sehingga operator seluler dituntut 

perlu melakukan penanganan untuk menemukan penyebab permasalahan RTWP.  

Beberapa aspek yang masih diteliti saat ini sebagai penyebab dari munculnya 

permasalahan RTWP adalah instalasi, co-channel dan adjacent channel interferensi 

pada node UMTS, overload traffic sektoral node UMTS, serta utilisasi kanal blok 

frekuensi UMTS 2,1 Ghz sesuai dengan pengaturan pemerintah dimana ditetapkan 
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oleh MenKomInfo selaku badan regulasi yang sudah menetapkan blok frekuensi pada 

masing masing operator.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

sejumlah permasalahan utama yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana teknis identifikasi yang dilakukan untuk memastikan kondisi 

internal dan eksternal node UMTS terhadap permasalahan RTWP? 

2. Bagaimana pemodelan dan implementasi RF band pass filter menurunkan 

nilai RTWP pada sistem UMTS? 

3. Bagaimana performa indikator sistem UMTS setelah implementasi RF band 

pass filter dengan menggunakan metode drive test dan collect data 

measurement M2000? 

 

1.3 Tujuan 

 Sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisa kaitan penanggulangan permasalahan RTWP dengan penurunan 

performa indikator QoS yang dialami oleh node UMTS dalam upaya 

membangun sistem jaringan UMTS yang optimal untuk operator selular. 

2. Menganalisa aspek teknis internal dan eksternal yang membangkitkan 

abnormal parameter RTWP pada sistem UMTS. 
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3. Mensimulasikan beberapa tipe section RF bandpass filter.yang paling optimal 

untuk penanganan permasalahan RTWP yang ada pada sistem UMTS 

operator XL dengan Matlab2015a.  

 

1.4 Manfaat 

 Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Dalam sistem network UMTS yang terintegrasi dengan multiple node UMTS 

dari operator serta adanya permasalahan RTWP yang muncul, operator 

dituntut secara cepat mampu melakukan penanganan permasalahan. Salah satu 

solusinya dengan RF band pass filter, dimana sebelumnya memastikan 

kondisi internal node UMTS dan Radio Network Planning nya.  

2. Manfaat Akademis 

Pengkajian penekanan permasalahan RTWP ini dapat membantu peneliti 

mengerti konsep adjacent interferensi dan RF band pass filter. yang nantinya 

dapat digunakan untuk melakukan penelitian permasalahan lainnya pada 

sistem UMTS. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Melihat luasnya cakupan yang ditemukan dalam tulisan ini serta keterbatasan 

waktu dan pengetahuan penulis maka agar pembahasan tidak menyimpang dari 

tujuan, dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang dilakukan mengacu pada sistem UMTS pada operator XL 

wilayah Denpasar. 

2. Ruang lingkup penelitian ini hanya mencangkup bidang interferensi, 

dikarenakan peneliti akan melakukan proses pengambilan data, analisis 

interferensi yang ada, serta simulasi RF band pass filter sebagai salah satu 

solusi permasalahan RTWP yang terjadi 

3. Metode pemecahan masalah yang dilakukan nantinya tidak akan membahas 

Radio Network Planning secara mendetail, hanya didasarkan pada yang sudah 

ada pada sistem UMTS operator XL wilayah Denpasar.  

4. Implementasi ini akan diuji pada sistem UMTS perangkat Huawei operator 

XL wilayah Denpasar. 

5. Proses pengukuran yang dilakukan nanti berupa DTF (Distance to Fault), RL 

(Return Loss), VSWR (Voltage Steady Wave Ratio), spektrum test dengan 

Anritsu, drive  test dengan TEMS investigation, speed test packet data dengan 

Ookla dan simulasi dengan Matlab2015a. 

6. Pengambilan data sistem UMTS melalui M2000 dan LMT manager 

7. RF filter band pass tipe butterworth yang diimplementasikan pada sistem 

UMTS operator masuk dalam kategori lumped passive LC. 

8. Parameter yang diambil pada metode drive test yaitu RSCP dan EcNo dengan 

kondisi idle serta lock dedicate. Parameter yang diambil pada M2000 yaitu 

RTWP, SP access rate, dan PS access rate. 
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9. Karakteristik RF Bandpass Filter yang terimplementasi berdasarkan data sheet 

yang diberikan oleh Operator XL dan tidak ada pengukuran real input dan 

output BPF dikarenakan keterbatasan alat ukur di region.  

 

1.6 Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang permasalahan RTWP pada sistem UMTS saat ini belum 

banyak dilakukan dikarenakan banyaknya diperlukan kajian secara matematis dari 

sisi insulation perangkat node UMTS, konektivitas material connector, antena 

terpasang, dan radio network planning operator seperti yang sudah dijelaskan pada 

latar belakang.  Penelitian penekanan berbasis RTWP perlu dilakukan saat ini dengan 

tujuan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi operator 

seluler pada jaringan UMTS yang ada. Pada penelitian ini, penulis akan membahas 

identifikasi teknis yang harus dilakukan untuk memastikan kondisi internal dan 

eksternal node UMTS terhadap permasalahan RTWP, melakukan suatu tahapan 

simulasi untuk mendapatkan tipe dan karakteristik RF filter yang diperlukan serta 

dilanjutkan dengan tahap implementasi RF filter yang yang sudah diketahui tipe dan 

karakteristiknya pada node UMTS yang bermasalah. Untuk mengetahui apakah node 

UMTS tersebut telah mengalami perbaikan performa setelah pemasangan perangkat 

RF filter maka penulis akan memakai metode drive test, speed test, dan statistik dari 

M2000 untuk mengetahui perbaikan performa indikator sistem UMTS tersebut. 

 Berikut merupakan diagram fishbone untuk penelitian RTWP pada sistem 

UMTS. 
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Gambar 1.1 Diagram Fishbone Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


