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BAB 1V 

PEMBAHASAN 

4.1 Umum 

 Pada bab ini akan dilakukan perhitungan dan analisis data terhadap performansi 

IPTV pada jaringan LTE dengan menggunakan mode TDD pada proses downlink 

dimulai dari transmitter sampai user. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

didapat dari spesifikasi jaringan LTE dengan mode TDD, dan spesifikasi codec yang 

digunakan pada IPTV. Perhitungan dan analisis data yang akan diamati meliputi 

parameter – parameter sebagai berikut : 

1. Signal to Noise Ratio (SNR) 

2. Kapasitas Kanal 

3. Bit Error Rate (BER) 

4. Packet Loss 

5. Delay 

6. Throughput 

Selain itu, perhitungan dan analisis data bertujuan untuk mengamati pengaruh 

panjang jarak dari ENodeB ke user terhadap performansi IPTV. 

4.2 Spesifikasi LTE dengan mode TDD 

  Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan, maka digunakan 

beberapa data sekunder seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.1 mengenai parameter 

perhitungan link budget untuk LTE pada mode TDD. 

Tabel 4.1 Parameter Link Budget pada LTE TDD untuk proses Downlink 

Parameter Link Budget Nilai 

Bandwidth 20 MHz 

Transmitter 

Tx Power dBm (Pt)  46 

Transmission Line Loss dB (Lt) 2 

Gain Antenna Tx dBi (Gt) 16 

Receiver 

Themal Noise (dBm/Hz) -174 

Noise Figure (dB) (NF) 5 

Body Loss (dB) (Lr) 0 

Gain Antenna Rx (dBi) (Gr) 0 

(Sumber : Mugen Peng, 2008) 
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LTE dengan spesifikasi 3GPP release 8 pada sisi downlink menggunakan teknik 

modulasi QPSK, 16-QAM, dan 64-QAM. Untuk teknik modulasi QPSK, 1 simbol 

membawa 2 bit. Untuk teknik modulasi 16-QAM, 1 simbol membawa 4 bit. Sedangkan 

untuk teknik modulasi 64-QAM, 1 simbol membawa 6 bit. Simbol simbol itu 

dinamakan baud. 1 simbol dapat dinamkan 1 baud. 

Frekuensi yang digunakan pada jaringan LTE dengan mode TDD ini adalah 2,3 

GHz dan 2,6 GHz. Dan bandwidth tiap kanalnya adalah 20 MHz. Jadi untuk 

pengiriman IPTV dibutuhkan bandwidth per kanal yang cukup besar, yaitu sekitar 20 

MHz. 

4.3 Spesifikasi codec IPTV 

 Sesuai ITU – T Media Coding Toolbox for IPTV, pada skripsi ini menggunakan 

jenis codec video H.264/AVC dengan data rate sebesar 1750 kbps untuk layanan 

televisi SD multicast, delay codec 300 ms dan frame rate 33 ms, dan jenis code audio 

G.719 dengan data rate sebesar 128 kbps, delay codec 40 ms dan frame rate 33 ms.  

 Tiap paket data pada aplikasi IPTV terdiri dari 2 bagian, yaitu header dan 

payload. Header yang digunakan tergantung protokol yang digunakan IPTV. Protokol 

pada IPTV meliputi protokol RTP, UDP dan IP. Panjang header pada RTP adalah 12 

byte, panjang header pada UDP adalah 8 byte dan panjang header pada IP adalah 40 

byte. Total header yang digunakan pada tiap paket data IPTV adalah 60 byte. 

4.4 Perhitungan dan Analisis Performansi IPTV pada Jaringan LTE dengan mode 

TDD 

Pada sub bab ini akan dilakukan perhitungan dan analisis performansi IPTV 

pada jaringan LTE dengan mode TDD. 

4.4.1 Perhitungan kebutuhan Bandwidth pada IPTV 

 Pada skripsi ini akan mengirimkan aplikasi IPTV yang terdiri dari paket IP 

video dan audio. Paket video dan audio ini akan dikirimkan secara bersama dalam satu 

paket IPTV ke bebrapa user. Untuk menghitung kebutuhan bandwidth pada IPTV, pada 

skripsi ini menggunakan jenis codec video H.264/AVC dengan data rate sebesar 1750 

kbps dan frame rate 33 ms dan jenis code audio G.719 dengan data rate sebesar 128 

kbps dan frame rate 33 ms. Karena untuk pengiriman aplikasi IPTV yang real time 

dibutuhkan data rate yang cepat dan frame rate yang cepat juga.  Maka akan didapat 

besar paket video dan audio untuk aplikasi IPTV sesuai dengan persamaan 2.2 sampai 

2.9. 
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1. Paket Video 

a. Payload pada tiap paket video dapat diperoleh sesuai persamaan 2.3 

       

 

 

b. Besar tiap paket video dapat diperoleh sesuai dengan persamaan 2.4  

 
               

 

 

c. Jumlah paket video yang dihasilkan tiap detik sesuai dengan persamaan 2.5 

 

 

 

d. Jadi bandwidth pada paket video sesuai dengan persamaan 2.2  

 

 

 

2. Paket Audio 

a. Payload pada tiap paket audio dapat diperoleh sesuai persamaan 2.7 

 

 

 

b. Besar tiap paket audio dapat diperoleh sesuai dengan persamaan 2.8  

               

 

 

 

c. Jumlah paket audio yang dihasilkan tiap detik sesuai dengan persamaan 2.9 
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d. Jadi bandwidth pada paket audio sesuai dengan persamaan 2.6 

 

 

 

Sehingga besar paket data audio dan video adalah sebagai berikut: 

Pva-t = header + (XLV + XLA) 

  = 480 + (  + ) 

  = 62454 bit 

  = 7807 byte 

dan bandwidth total IPTV adalah jumlah bandwidth  yang dibutuhkan IPTV untuk 

mengirimkan aplikasi IPTV sesuai dengan persamaan 2.1 : 

 

 

 

Dengan kebutuhan bandwidth total sebesar 1911 kbps atau 1911000 bps dan besar 

paket data audio dan video sebesar 62454 bit, maka besar paket data audio dan video 

dapat diletakan semua pada bandwitdh total, dan bandwitdh total masih mempunyai 

sisa ruang. Bandwidth total harus lebih besar dari paket data yang akan dikirim, agar 

semua paket data yang berisi bit bit informasi dapat terkirim semua tanpa harus ada 

yang terpotong atau ketinggalan.  

4.4.2 Perhitungan dan Analisis Signal to Noise Ratio (SNR) pada Jaringan LTE dengan 

mode TDD 

SNR pada jaringan LTE ini dipengaruhi oleh link budget pada jaringan LTE 

dengan mode TDD seperti pada tabel 4.1. Sehingga didapatkan daya noise pada saluran 

transmisi dengan bandwidth sistem 20 Mhz sesuai dengan persamaan 2.11 sebagai 

berikut : 
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Dan daya terima yang didapat oleh penerima sesuai dengan persamaan 2.12 dengan 

frekuensi sistem yang digunakan adalah 2,3 GHz adalah : 

  

 

dengan Free Space Loss yang menggunakan panjang jarak antara ENodeB  ke user 

sebesar 1000 m dan frekuensi jaringan 2,3 GHz sesuai persamaan 2.13 adalah: 

 

 

 

 

 

sehingga,  

 

 

Dan SNR pada jaringan LTE untuk frekuensi 2,3 GHz,  dan panjang jarak dari ENodeB 

ke user 1000 sesuai dengan persamaan 2.10 adalah 

 

  

 

 

 

Maka dibawah ini adalah tabel 4.2  hasil perhitungan SNR dengan frekuensi 

yang berbeda dan panjang jarak antara ENodeB ke user yang berbeda. 
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Tabel 4.2 Hasil Perhitungan SNR  

d (ENodeB ke User) (m) 

SNR (dB) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  85,0829 

2000 80,1272 79,0623 

3000 76,6053 75,5404 

4000 74,1066 73,0417 

5000 72,1684 71,1035 

6000 70,5847 69,5198 

7000 69,2458 68,1809 

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.1 Grafik hubungan antara perubahan panjang 

jarak ENodeB ke user terhadap SNR. 

 

Gambar 4.1 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user  

dengan SNR Jaringan 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

Dilihat dari hasil perhitungan pada tabel 4.2 dan gambar 4.1, maka dapat 

dianalisis : 

a. Pada frekuensi 2,3 GHz, dapat dilihat bahwa semakin jauh jarak antara ENodeB 

ke user maka SNR pada jaringan itu juga akan semakin kecil. Dikarenakan daya 

terima pada penerima semakin kecil dan free space loss (redaman pada ruang 

hampa karena adanya daya penyebaran sinyal) semakin tinggi, sedangkan  daya 

noise pada saluran transmisi tetap. 
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b. Begitu pula dengan frekuensi 2,6 GHz, semakin jauh jarak antara ENodeB 

dengan user maka SNR pada jaringan juga semakin mengecil. 

c. Apabila dilihat dari besar kecilnya frekuensi, maka SNR pada frekuensi 2,3 

GHz lebih besar daripada SNR pada frekuensi 2,6 GHz. Ini dikarenakan 

semakin tinggi frekuensi maka free space loss semakin tinggi sehingga daya 

terima pada penerima semakin kecil, dan daya noise pada saluran transmisi 

tetap. 

d. Semakin tinggi SNR pada suatu jaringan, maka kualitas data informasi yang 

dikirim akan semakin bagus. 

4.4.3 Perhitungan dan Analisis Kapasitas Kanal pada Jaringan LTE dengan mode TDD 

Kapasitas kanal dipengaruhi oleh besar SNR pada jaringan dan bandwidth yang 

digunakan. Sesuai dengan persamaan 2.24, maka besar kapasitas kanal dengan 

bandwidth 20 MHz, frekuensi 2,3 GHz , panjang jarak ENodeB  ke user 1000 m adalah 

: 

 

 

 

maka besar kapasitas kanal pada jaringan LTE dengan frekuensi dan panjang jarak 

ENodeB  ke user yang berbeda, bandwidth 20 MHz adalah  

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Kapasitas Kanal  

d (ENodeB ke User) (m) 

Kapasitas Kanal (Mbps) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  565,28 

2000 532,35 525,28 

3000 508,95 501,88 

4000 492,35 485,28 

5000 479,48 472,40 

6000 468,95 461,88 

7000 460,06 452,98 

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.2 Grafik hubungan antara perubahan panjang 

jarak ENodeB ke user terhadap kapasitas kanal. 
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Gambar 4.2 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user dengan Kapasitas 

Kanal 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

Dari hasil perhitungan kapasitas kanal pada tabel 4.3 dan gambar 4.2, maka 

dapat dianalisis : 

a. Pada frekuensi 2,3 GHz, semakin jauh jarak antar ENodeB dengan user, 

maka semakin kecil kapasitas kanal pada sistem, ini disebabkan karena SNR 

sistem semakin kecil. 

b. Sama halnya dengan kapasitas kanal pada frekuensi 2,6 GHz, semakin jauh 

jarak antara ENodeB dengan user, maka kapasitas kanal semakin kecil. 

c. Kapasitas kanal pada frekuensi 2,3 GHz lebih besar daripada pada frekuensi 

2,6 GHz. Semakin kecil frekuensi yang digunakan pada sistem, maka SNR 

akan semakin tinggi, sehingga jumlah kanal yang dapat terkirim akan 

semakin banyak.  

d. Semakin tingi kapasitas kanal pada suatu sistem, maka kemampuan sistem 

itu untuk mengirimkan kanal per detik semakin tinggi, sehingga kanal yang 

dapat dikirimkan semakin banyak. 

 

4.4.4 Perhitungan dan Analisis Bit Error Rate (BER)  pada Jaringan LTE dengan mode 

TDD 

Nilai dari probabilitas bit salah atau BER ini dapat diperoleh dari perhitungan 

yang dilakukan berdasarkan modulasi sinyal yang digunakan. 
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4.4.4.1 Modulasi QPSK 

Pada modulasi QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) terdapat 2 bit dalam tiap 

simbolnya. Simbol itu dinamakan baud. Untuk dapat menghitung probabilitas bit salah, 

terlebih dahulu harus menghitung bit rate dan Eb/No. 

Sesuai dengan persamaan 2.14, maka bit rate pada modulasi QPSK dengan 

bandwidth sistem 20 MHz adalah : 

 

 

 

Jadi kecepatan simbol per sekon atau dinamakan baud rate ( ) pada modulasi QPSK 

adalah  

 

 

 

 

 

Dan Eb/No didapat dengan persamaan 2.15 dengan frekuensi 2,3 GHz, panjang 

jarak ENodeB ke user 1000 m dan bandwidth 20 MHz adalah : 

 

 

 

maka besar Eb/No pada jaringan LTE untuk modulasi QPSK dengan frekuensi dan  

panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda , bandwidth 20 MHz adalah 
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Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Eb/No pada Modulasi QPSK 

d (ENodeB ke User) (m) 

Eb/No pada Modulasi QPSK 

(dB) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  88,0932 

2000 83,1375 82,0726 

3000 79,6156 78,5507 

4000 77,1169 76,0520 

5000 75,1787 74,1138 

6000 73,5950 72,5301 

7000 72,2561 71,1912 

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Sehingga probabilitas bit  salah pada modulasi QPSK dengan frekuensi 2,3 GHz, 

panjang jarak ENodeB ke user 1000 m sesuai persamaan 2.16 adalah : 

 

 

 

Dimana, 

 

 

 

 

Jadi,  

 

 

 

maka probabilitas bit salah pada modulasi QPSK dengan frekuensi yang berbeda dan 

panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda adalah 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan  

d (ENodeB ke User) (m) 
 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   
3000   

4000   

5000   

6000   

7000   
 (Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.3 Grafik hubungan antara perubahan panjang 

jarak ENodeB ke user yang berbeda terhadap BER pada modulasi QPSK. 

 

 

Gambar 4.3 Grafik hubungan antara perubahan  panjang jarak ENodeB  ke user dengan BER 

pada modulasi QPSK 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

 Dari hasil perhitungan pada tabel 4.5 dan gambar 4.3 untuk probabilitas bit 

salah pada modulasi QPSK, dapat dianalisis : 
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a. Ketika pada frekuensi 2,3 Hz, semakin jauh jarak antara ENodeB ke user maka 

probabilitas bit salah pada modulasi QPSK akan semakin besar. Itu 

menunjukkan bit data yang dikirim lebih banyak mengalami error. 

b. Probabilitas bit salah yang terjadi pada frekuensi 2,6 GHz, semakin jauh jarak 

antara ENodeB ke user maka probabilitas bit salah pada modulasi QPSK akan 

semakin besar.  

c. Probabilitas bit salah pada frekuensi 2,6 GHz lebih besar daripada probabilitas 

bit yang salah pada ferkuensi 2,3 GHz, artinya bit yang mengalami error pada 

poses pengiriman data lebih banyak.  

d. Semua itu dikarenakan semakin tinggi frekuensi yang bekerja pada sistem dan 

semakin jauh jarak antara ENodeB ke user maka energi sinyal per bit nya 

semakin kecil dan daya noise nya tetap. 

4.4.4.2 Modulasi 16 QAM 

Pada modulasi ini terdapat 4 bit tiap simbolnya. Sebelum menghitung probabilitas 

bit salah, terlebih dahulu harus menghitung bit rate dan Eb/No untuk modulasi 16 

QAM. 

Sesuai dengan persamaan 2.14, maka bit  rate pada modulasi 16 QAM dengan 

bandwidth sistem 20 MHz adalah : 

 

 

 

Jadi kecepatan simbol per sekon atau dinamakan baud rate ( ) pada modulasi 16 

QAM adalah  

 

 

 

 

 

Dan Eb/No didapat dengan persamaan 2.15 dengan frekuensi 2,3 GHz, jarak 

ENodeB dengan user 1000 m dan bandwidth 20 MHz adalah : 
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maka besar Eb/No pada jaringan LTE untuk modulasi 16 QAM dengan frekuensi dan 

panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda , bandwidth 20 MHz adalah 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Eb/No pada Modulasi 16 QAM 

d (ENodeB ke User) (m) 

Eb/No pada Modulasi 16 QAM 

(dB) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  91,1035 

2000 86,1478 85,0829 

3000 82,6259 81,5610 

4000 80,1272 79,0623 

5000 78,1890 77,1241 

6000 76,6053 75,5404 

7000 75,2664 74,2015 

 (Sumber : Perhitungan, 2013) 

Sehingga probabilitas bit  salah pada modulasi 16 QAM dengan frekuensi 2,3 GHz, 

jarak ENodeB dengan user 1000 m sesuai persamaan 2.17 adalah : 

 

 

 

 

Dimana, 

 

 

 

 

Jadi,  
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maka probabilitas bit salah pada modulasi 16 QAM dengan frekuensi dan panjang jarak 

ENodeB ke user yang berbeda adalah 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan  

d (ENodeB ke User) (m) 

 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   
2000   
3000   
4000   
5000   

6000   

7000   
 (Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.4 Grafik hubungan antara panjang jarak 

ENodeB ke user yang berbeda dengan BER pada modulasi16 QAM. 

 

Gambar 4.4 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan BER pada modulasi 16 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 
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Dari hasil perhitungan probabilitas bit salah pada modulasi 16 QAM pada tabel 

4.7 dan gambar 4.4, dapat dianalisis : 

a. Ketika pada frekuensi 2,3 Hz, semakin jauh jarak antara ENodeB ke user 

maka probabilitas bit salah pada modulasi 16 QAM akan semakin besar. 

Probabilitas bit salah tinggi maka menunjukkan bit data yang dikirim 

banyak mengalami error.  

b. Begitu pula dengan probabilitas bit salah yan terjadi pada frekuensi 2,6 

GHz, semakin jauh jarak antara ENodeB ke user maka probabilitas bit  

salah pada modulasi 16 QAM akan semakin besar. 

c. Probabilitas bit salah pada frekuensi 2,6 GHz lebih besar daripada 

probabilitas bit yang salah pada ferkuensi 2,3 GHz, itu berarti bit  yang 

mengalami error pada poses pengiriman data lebih banyak. 

d. Semua itu dikarenakan semakin tinggi frekuensi yang bekerja pada sistem 

dan semakin jauh jarak antara ENodeB ke user maka energi sinyal per bit 

pada modulasi 16 QAM semakin kecil, dan daya noise nya tetap. 

4.4.4.3 Modulasi 64 QAM 

Pada modulasi ini terdapat 6 bit tiap simbolnya. Untuk  menghitung probabilitas bit 

salah, terlebih dahulu harus menghitung bit rate dan Eb/No untuk modulasi 64 QAM. 

Sesuai dengan persamaan 2.14, maka bit  rate pada modulasi 64 QAM dengan 

bandwidth sistem 20 MHz adalah : 

 

 

 

Jadi kecepatan simbol per sekon atau dinamakan baud rate ( ) pada modulasi 64 

QAM adalah  

 

 

 

 

 

Dan Eb/No didapat dengan persamaan 2.15 dengan frekuensi 2,3 GHz, jarak 

ENodeB dengan user 1000 m dan bandwidth 20 MHz adalah : 
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maka besar Eb/No pada jaringan LTE untuk modulasi 64 QAM dengan frekuensi dan 

panjang jarak ENodeB  ke user yang berbeda, bandwidth 20 MHz adalah 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Eb/No pada Modulasi 64 QAM 

d (ENodeB ke User) (m) 

Eb/No pada Modulasi 64 QAM 

(dB) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  92,8644 

2000 87,9087 86,8438 

3000 84,3869 83,3219 

4000 81,8881 80,8232 

5000 79,9499 78,8850 

6000 78,3663 77,3013 

7000 77,0273 75,9624 

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Sehingga probabilitas bit salah pada modulasi 64 QAM dengan frekuensi 2,3 GHz, 

jarak ENodeB dengan user 1000 m sesuai persamaan 2.18 adalah : 

 

 

 

 

Dimana, 
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Jadi,  

 

 

 

maka probabilitas bit salah pada modulasi 64 QAM dengan frekuensi dan  panjang 

jarak ENodeB ke user yang berbeda  adalah 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan  

d (ENodeB ke user) (m) 
 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   

3000   

4000   

5000   

6000   

7000   
(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.5 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB ke 

user yang berbeda dengan BER pada modulasi 64 QAM 

 

Gambar 4.5 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan BER pada modulasi 64 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 
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Dari hasil perhitungan probabilitas bit salah pada modulasi 64 QAM pada tabel 

4.9 dan gambar 4.5, dapat dianalisis : 

a. Ketika pada frekuensi 2,3 Hz, semakin jauh jarak antara ENodeB ke user 

maka probabilitas bit salah pada modulasi 64 QAM akan semakin besar. 

Probabilitas bit salah tinggi maka menunjukkan bit data yang dikirim 

banyak mengalami error.  

b. Begitu pula dengan probabilitas bit salah yan terjadi pada frekuensi 2,6 

GHz, semakin jauh jarak antara ENodeB ke user maka probabilitas bit salah 

pada modulasi 64 QAM akan semakin besar. 

c. Probabilitas bit salah pada frekuensi 2,6 GHz lebih besar daripada 

probabilitas bit yang salah pada ferkuensi 2,3 GHz, itu berarti bit yang 

mengalami error pada poses pengiriman data lebih banyak. 

d. Semua itu dikarenakan semakin tinggi frekuensi yang bekerja pada sistem 

dan semakin jauh jarak antara ENodeB ke user maka energi sinyal per bit 

pada modulasi 64 QAM semakin kecil,dan daya noise nya tetap. 

Di bawah ini adalah gambar 4.6 Grafik perbandingan hubungan antara panjang 

jarak ENodeB ke user yang berbeda dengan BER pada modulasi QPSK, 16 QAM dan 

64 QAM pada frekuensi 2,3 GHz. 

 

Gambar 4.6 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan BER pada modulasi QPSK, 16 QAM, 64 QAM pada frekuensi 2,3 GHz 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 
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Dan di bawah ini adalah gambar 4.6 Grafik perbandingan hubungan antara 

panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda dengan BER pada modulasi QPSK, 16 

QAM dan 64 QAM. 

 

Gambar 4.7 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan BER pada modulasi QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

Dari hasil perhitungan probabilitas bit salah untuk modulasi QPSK, 16 QAM 

dan 64 QAM seperti pada gambar 4.6, maka dapat dianalisis : 

a. Untuk frekuensi 2,3 GHz dan 2,6 GHz semakin jauh jarak antara ENodeB 

dengan user, probabilitas bit salahnya paling kecil adalah pada modulasi 

QPSK, yang kedua adalah pada modulasi 16 QAM, dan yang probabilitas 

bit salahnya paling besar adalah pada modulasi 64 QAM. Itu dipengaruhi 

oleh banyaknya bit yang dikirim per simbol pada tiap tipe modulasi, 

semakin banyak bit yang dibawa oleh simbol, maka probabilitas bit 

salahnya juga semakin meningkat. 

b. Untuk besar nilai probabilitas bit salah yang paling tinggi terletak pada 

modulasi 64 QAM, pada frekuensi 2,6 GHz dengan jarak antara ENodeB ke 

user 7000 m yaitu sebesar . Nilai probabilitas bit salah itu masih 

di bawah standar besar probabilitas bit salah pada jaringan LTE yaitu 

sebesar . Jika ditinjau dari besar probabilitas bit salah, untuk jaringan 

LTE dengan frekuensi yang digunakan sebesar 2,3 GHz dan 2,6 GHz, 
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bandwidth 20 MHz, jarak ENodeB dengan user antara 1000 m – 7000 m 

masih dapat diterima. 

c. Dilihat dari perhitungan bit rate atau kecepatan pentransmisian datanya, 

modulasi 64 QAM lebih cepat untuk mentransmisikan data. Bit rate pada 

modulasi 64 QAM paling besar yaitu sebesar 120 Mbps,  yang kedua adalah 

bit  rate pada modulasi 16 QAM yaitu sebesar 80 Mbps, dan bit rate yang 

paling kecil adalah pada modulasi QPSK yaitu sebesar 40 Mbps. Itu semua 

dikarenakan semakin banyak jumlah bit per simbol yang dikirimkan maka 

kecepatan transmisi nya semakin cepat.  

4.4.5 Perhitungan dan Analisis Probabilitas Packet Loss IPTV  pada Jaringan LTE 

dengan mode TDD 

 Probabilitas paket loss total pada aplikasi IPTV untuk jaringan LTE ini 

ditentukan berdasarkan probabilitas paket loss pada jaringan LTE dan probabilitas 

paket loss pada server.  

4.4.5.1 Probabilitas Packet Loss pada Server 

Probabilitas paket loss pada server dapat dihitung sesuai persamaan 2.22 : 

 

Probabilitas paket loss dengan besar paket yang terdiri atas headerUDP/RTP/IP 

sebesar 60 byte yang merupakan jumlah dari header UDP, header RTP, dan header IP, 

serta besar payload video 57750 bit dan payload audio 4224 bit. Maka, panjang paket 

data IPTV adalah ; 

Pva-IPTV = header + (XLV + XLA) 

  = 480 + (35000  + 4224) 

  = 62454 bit 

  = 7807 byte 

maka, probabilitas paket loss pada server dengan probabilitas bit salah pada server 

sebesar adalah 
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a. Probabilitas paket loss pada jaringan LTE dengan mode TDD 

Probabilitas paket loss pada jaringan LTE sesuai dengan persamaan 2.23 : 

 

dengan  panjang paket data IPTV sebesar 62454 bit, dan probabilitas bit salah pada 

jaringan LTE yang meliputi probabilitas bit salah pada modulasi QPSK, 16 QAM dan 

64 QAM. 

 Probabilitas paket loss  jaringan LTE dengan menggunakan  modulasi QPSK, 

dengan frekuensi 2,3 GHz,  dan panjang jarak antara ENodeB dengan user 1000  m 

adalah : 

 

 

 

 

Maka probabilitas paket loss pada jaringan LTE dengan modulasi QPSK, dengan 

frekuensi dan panjang jarak ENodeB dengan user yang berbeda. 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan  untuk modulasi QPSK  

d (ENodeB ke User) (m) 
 untuk modulasi QPSK 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   

3000   

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Jadi probabilitas paket loss total untuk aplikasi IPTV pada jaringan LTE dengan 

menggunakan modulasi QPSK, frekuensi 2,3 GHz , jarak antara ENodeB dengan user 

1000 m, sesuai dengan persamaan 2.20 adalah 
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Maka probabilitas paket loss total untuk aplikasi IPTV pada jaringan LTE dengan 

menggunakan modulasi QPSK, frekuensi dan jarak antara ENodeB dengan user yang 

berbeda adalah 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan untuk modulasi QPSK  

d (ENodeB ke User) (m) 

untuk modulasi QPSK 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   

3000   

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.7 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB ke 

user yang berbeda terhadap Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi QPSK 

 

Gambar 4.8 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi QPSK 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

 Dari hasil perhitungan probabilitas paket loss total di atas, dapat dianalisis : 

a. Ketika terjadi perubahan frekuensi maupun jarak antara ENodeB dengan user, 

probabilitas paket loss total cenderung sama atau tetap. Ini dikarenakan pada 



 

87 

probabilitas paket loss pada jaringan LTE dengan modulasi QPSK sangat kecil , 

sedangkan probabilitas paket loss pada server nya tetap.  

b. Jika dilihat dari besar kecilnya probabilitas paket loss yang terjadi, maka 

probabilitas paket loss pada server bernilai jauh lebih besar daripada 

probabilitas paket loss yang terjadi pada jaringan LTE yang menggunakan 

modulasi QPSK, maka probabilitas paket loss pada server sangat 

mempengaruhi probabilitas paket loss total.  

c. Probabilitas paket loss pada jaringan yang menggunakan modulasi QPSK 

sangat kecil dan tidak terlalu mempengaruhi probabilitas total, ini dikarenakan 

SNR nya tinggi dan  probabilitas bit salah yang terjadi juga sangat kecil. 

d. Nilai probabilitas paket loss total yang paling besar adalah  

. Nilai paket loss ini masih lebih kecil dari 3% sesuai dengan 

standar paket loss yang ditetapkan,  maka probabilitas paket loss total untuk 

jarak antara ENodeB ke user 1000 m – 7000 m dengan frekuensi 2,3 GHz dan 

2,6 GHz, dan menggunakan modulasi QPSK dapat diterima. 

 Probabilitas paket loss  jaringan LTE dengan menggunakan  modulasi 16 QAM, 

dengan frekuensi 2,3 GHz,  dan panjang jarak antara ENodeB dengan user 1000 m 

adalah : 

 

 

  

  

Maka probabilitas paket loss pada jaringan LTE dengan modulasi 16 QAM, dengan 

frekuensi dan panjang jarak ENodeBdengan user yang berbeda. 
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Tabel 4.12 Hasil Perhitungan  untuk modulasi 16 QAM  

d (ENodeB ke User) (m) 

 untuk modulasi 16 

QAM 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   
2000   

3000   

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Jadi probabilitas paket loss total untuk aplikasi IPTV pada jaringan LTE dengan 

menggunakan modulasi 16 QAM, frekuensi 2,3 GHz , jarak antara ENodeB dengan 

user 1000 m, sesuai dengan persamaan 2.20 adalah 

 

 

 

Maka probabilitas paket loss total untuk aplikasi IPTV pada jaringan LTE dengan 

menggunakan modulasi 16QAM, frekuensi dan jarak antara ENodeB dengan user yang 

berbeda adalah 

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan untuk modulasi 16 QAM  

d (ENodeB ke 

User) (m) 

untuk modulasi 16 QAM 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  
6.24540000801  

2000 6.245400059038  6.24540009067  

3000 6.24540024404  6.24540037485  

4000 6.245400668158  6.245401026423  

5000 6.24540145961  6.24540224244  

6000 6.24540276416  6.24540424695  

7000 6.24540474324  6.245407288132  

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.8 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB ke 

user yang berbeda dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi 16 QAM 
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Gambar 4. 9 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi 16 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

Dari hasil perhitungan probabilitas paket loss total di atas, dapat dianalisis : 

a. Ketika pada frekuensi 2,3 GHz, semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user 

maka probabilitas paket loss total juga semakin besar, begitu juga yang terjadi 

pada frekuensi 2,6 GHz. 

b. Apabila dilihat dari besar frekuensi, probabilitas paket loss total pada frekuensi 

2,3 GHz lebih kecil daripada probabilitas pada frekuensi 2,6 GHz. Ini 

dikarenakan semakin jauh jarak dan  tinggi frekuensi, probabilitas bit salah yang 

terjadi juga semakin tinggi. 

c. Jika dilihat dari besar kecilnya probabilitas paket loss yang terjadi, maka 

probabilitas paket loss pada server bernilai jauh lebih besar daripada 

probabilitas paket loss yang terjadi pada jaringan LTE yang menggunakan 

modulasi 16 QAM, maka probabilitas paket loss pada server sangat 

mempengaruhi probabilitas paket loss total.  

d. Probabilitas paket loss pada jaringan yang menggunakan modulasi 16 QAM 

sangat kecil dan tidak terlalu mempengaruhi probabilitas total, ini dikarenakan 

SNR nya tinggi dan  probabilitas bit salah yang terjadi juga sangat kecil. 

e. Nilai probabilitas paket loss total dengan menggunakan modulasi 16 QAM pada 

frekuensi 2,3 GHz dan 2,6 GHz dengan jarak antara ENodeB dengan user 
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1000m – 7000 m, masih dapat diterima sesuai standar paket loss yang 

ditetapkan, karena nilainya masih lebih kecil dari 3%.  

 Probabilitas paket loss  jaringan LTE dengan menggunakan  modulasi 64 QAM, 

dengan frekuensi 2,3 GHz,  dan panjang jarak antara ENodeB dengan user 1000 m 

adalah : 

 

 

 

 

Maka probabilitas paket loss pada jaringan LTE dengan modulasi 64 QAM, dengan 

frekuensi dan panjang jarak ENodeB dengan user yang berbeda. 

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan  untuk modulasi 64 QAM  

d (ENodeB ke User) (m) 

 untuk modulasi 64 

QAM 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   
2000   

3000   

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Jadi probabilitas paket loss total untuk aplikasi IPTV pada jaringan LTE dengan 

menggunakan modulasi 64 QAM, frekuensi 2,3 GHz , jarak antara ENodeB dengan 

user 1000 m, sesuai dengan persamaan 2.20 adalah 

 

 

 

Maka probabilitas paket loss total untuk aplikasi IPTV pada jaringan LTE dengan 

menggunakan modulasi 64 QAM, frekuensi dan jarak antara ENodeB  dengan user 

yang berbeda adalah 
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Tabel 4.15 Hasil Perhitungan untuk modulasi 64 QAM  

d (ENodeB ke User) (m) 

untuk modulasi 64 

QAM 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   
2000   

3000   

4000   
5000   

6000   

7000   
(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dan dibawah ini adalah gambar 4.9 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB ke 

user yang berbeda dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi 64 QAM 

 

Gambar 4. 10 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi 64 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

 Dari hasil perhitungan probabilitas paket loss total di atas, dapat dianalisis : 

a. Ketika pada frekuensi 2,3 GHz, semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user 

maka probabilitas paket loss total juga semakin besar, begitu juga yang terjadi 

pada frekuensi 2,6 GHz. 
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b. Apabila dilihat dari besar frekuensi, probabilitas paket loss total pada frekuensi 

2,3 GHz lebih kecil daripada probabilitas pada frekuensi 2,6 GHz. Ini 

dikarenakan semakin jauh jarak dan  tinggi frekuensi, probabilitas bit salah yang 

terjadi juga semakin tinggi. 

c. Jika dilihat dari besar kecilnya probabilitas paket loss yang terjadi, maka 

probabilitas paket loss pada server bernilai sama dengan probabilitas paket loss 

pada jaringan dengan menggunakan modulasi 64 QAM. Ini dikarenakan 

probabilitas bit salah pada server juga bernilai sama dengan probabilitas bit 

salah yang terjadi pada jaringan dengan menggunakan modulasi 64 QAM, 

sehingga nilai   probabilitas paket loss pada server dan probabilitas paket loss 

pada jaringan dengan menggunakan modulasi 64 QAM ini saling 

mempengaruhi probabilitas paket loss total. 

d. Nilai probabilitas paket loss menggunakan modulasi 64 QAM pada frekuensi 

2,3 GHz dan 2,6 GHz dengan jarak antara ENodeB dengan user 1000 m – 2000 

m masuk dalam kategori bagus, karena nilai paket loss nya  kurang dari 3%. 

Sedangkan pada jarak antara ENodeB dengan user 3000 m – 7000 m masuk 

dalam kategori sedang, karena nilai paket loss nya diantara 3% - 15%. 

e. Maka, dapat disimpulkan nilai probabilitas paket loss total menggunakan 

modulasi 64 QAM pada frekuensi 2,3 GHz dan 2,6 GHz dengan jarak antara 

ENodeB dengan user 1000m – 7000 m, masih dapat diterima sesuai standar 

paket loss yang ditetapkan.  

Di bawah ini adalah gambar 4.10 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB ke 

user yang berbeda dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi QPSK, 16 

QAM dan  64 QAM pada frekuensi 2,3 GHz 
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Gambar 4. 11 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang   berbeda 

dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi  QPSK, 16 QAM , 64 QAM pada frekuensi 

2,3 GHz 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

 

Dan di bawah ini adalah gambar 4.10 Grafik hubungan antara panjang jarak 

ENodeB ke user yang berbeda dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi 

QPSK, 16 QAM dan  64 QAM 

 

Gambar 4. 12 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang   berbeda 

dengan Probabilitas Paket Loss Total pada modulasi  QPSK, 16 QAM , 64 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 
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 Dari hasil perhitungan probabilitas paket loss total pada modulasi QPSK, 16 

QAM dan 64 QAM, dapat dianalisis : 

a. Semakin banyak bit yang dibawa oleh modulasi per simbolnya, maka 

probabilitas paket loss nya juga semakin tinggi. Ini dikarenakan ketika modulasi 

membawa bit yang banyak dalam satu simbol, maka kemungkinan bit salah 

yang terjadi juga semakin besar. Kemungkinan bit yang salah itu mempengaruhi 

probabilitas paket loss nya. 

b. Untuk probabilitas paket loss terendah adalah pada modulasi QPSK, karena bit 

yang dibawa per simbol adalah 2 bit, probabilitas paket loss yang terendah 

kedua adalah pada modulasi 16 QAM, bit yang dibawa per simbolnya 4 bit dan 

probabilitas paket loss tertinggi adalah pada modulasi 64 QAM, bit yang dibawa 

per simbol adalah 6 bit. 

c. Untuk nilai probabilitas paket loss total pada modulasi QPSK dan 16 QAM 

hampir sama, dikarenakan probabilitas paket loss jaringannya sama-sama 

bernilai kurang dari . Jika nilai probabilitas kurang dari , maka 

probabilitas paket yang benarnya hampir mendekati 1 dan nilai probabilitas 

paket loss tidak terlalu mempengaruhi.  

4.4.6 Perhitungan dan Analisis Delay End to End  IPTV  pada Jaringan LTE dengan 

mode TDD 

Delay end to end untuk aplikasi IPTV pada jaringan LTE dengan mode TDD 

terdiri dari delay codec dan delay jaringan LTE.  

4.4.6.1 Delay Codec 

Delay codec pada skripsi ini adalah penjumlahan delay codec audio dan delay 

codec video. Delay codec untuk audio sebesar 40 ms, ini sesuai dengan jenis codec 

audio yang digunakan yaitu codec audio G.719. Delay codec video sebesar 300 ms, ini 

sesuai dengan jenis codec video yang digunakan yaitu codec video H.264/AVC. Sesuai 

dengan persamaan 2.26 delay codec untuk aplikasi IPTV adalah : 
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4.4.6.2 Delay pada Jaringan LTE 

Mengacu pada gambar 2.18, delay jaringan yang terjadi pada jaringan LTE 

adalah sebagai berikut 

 

Gambar 4.13 Delay pada Jaringan LTE 

                                   (Sumber: Hasil Perancangan) 

Untuk delay jaringan LTE seperti gambar di atas dapat dibedakan berdasarkan 

jarak antar  nodenya. Untuk server ke PDN – GW, PDN – GW ke S – GW, dan S – 

GW ke ENodeB menggunakan jarak yang tetap dan tidak berubah sesuai dengan 

panjang jarak yang disebutkan pada bab 3. Untuk ENodeB ke user menggunakan jarak 

yang berubah-ubah seperti yang disebutkan pada bab 3 yaitu antara 1000 m – 7000 m. 

Apabila dilihat dari gambar di atas delay jaringan dapat dihitung setiap nodenya, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Delay pada Server 

Delay jaringan pada server meliputi delay paketisasi, delay enkapsulasi1, delay 

antrian1, delay transmisi1, delay propagasi1, dan menggunakan jarak yang tetap antara 

server ke PDN – GW sebesar 10 m. Delay pada server seperti pada gambar 4.12 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.14 Delay pada Server 

(Sumber: Hasil Perancangan) 

 Delay Paketisasi 

Delay ini terjadi di sumber informsi. Panjang paket data IPTV yang akan 

dikirimkan ke user adalah 7807 byte atau 62454 bit. Kecepatan pemrosesan data adalah 

http://www.amitchawre.net/
http://www.amitchawre.net/
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1 Gbps, karena terhubung pada jaringan internet yang menggunakan standar interface 

Gigabit Ethernet dengan kecepatan 1 Gbps. Maka delay paketisasi sesuai dengan 

persamaan 2.70  adalah 

 

 s 

 Delay Proses pada Server 

Pada server terjadi proses enkapsulasi sebelum paket data ditransmisikan ke 

PDN - GW. Karena panjang paket data IPTV sebesar 62454 bit atau 7807byte dan itu 

lebih dari standar MTU 1500 byte, maka paket data IPTV akan disegmentasi sesuai 

dengan persamaan 2.30 yaitu: 

 

 

 

Setelah mengalami segmentasi, paket data IPTV sebesar 7807 byte  diberi 

penambahan header UDP/IP dengan masing masing panjang header UDP adalah 8 byte 

(64 bit) dan panjang header IP 40 byte (320 bit). Selain itu, paket data IPTV juga diberi 

penambahan header ethernet dan CRC. Panjang header ethernet adalah 14 byte dan 

panjang header CRC adalah 4 byte. Maka,  panjang data IPTV  pada server  yang akan  

dikirimkan ke PDN – GW sesuai dengan persamaan 2.31 adalah : 

 

 

 

Pada server  yang terhubung pada jaringan internet digunakan standar interface 

Gigabit Ethernet dengan kecepatan 1 Gbps. Sehingga delay enkapsulasi pada server 

didapatkan dengan persamaaan 2.32 adalah  
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Jadi pada server hanya terjadi proses enkapsulasi data, sehingga delay proses pada 

server hanya terjadi delay enkapsulasi yaitu sebesar . 

 Delay Antrian pada Server 

Delay antrian pada server ini dipengaruhi oleh panjang data IPTV dan 

penambahan header pada server, sehingga panjang data pada server adalah  byte. 

Kecepatan pemrosesan data pada server adalah 1 Gbps, karena server  yang terhubung 

pada jaringan internet digunakan standar interface Gigabit Ethernet dengan kecepatan 1 

Gbps. Maka kecepatan pelayanan paket sesuai dengan persamaan 2.67 adalah 

    

    

 

 paket/s 

Dan untuk menentukan kecepatan kedatangan paket dengan faktor utilisasi yang 

digunakan 9/10 sesuai persamaan 2.68 adalah 

      

   

  paket/s 

Sehingga delay antrian pada server sesuai dengan persamaan 2.66 adalah 

 

 

 

 

 s 

 Delay Transmisi Server ke PDN – GW  

Setelah dari server paket data akan diteruskan ke PDN – GW melalui media 

transmisi. Jenis media transmisi yang digunakan dari server ke PDN – GW adalah 

kabel UTP kategori 5e dengan kecepatan transmisi maksimal 1Gbps. Dan panjang 
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paket data pada server adalah panjang paket data IPTV ditambah dengan penambahan 

header pada server adalah sebesar . 

Maka, delay transmisi pada server ke PDN – GW sesuai persamaan 2.55 adalah 

 

 

 

 Delay Propagasi antar server ke PDN – GW 

Delay propagasi dari server ke PDN – GW dipengaruhi oleh panjang jarak server 

ke PDN – GW yaitu 10 m, dan kecepatan media gelombang propagasi  m/s. 

Maka sesuai dengan persamaan 2.61 delay propagasi dari server ke PDN – GW adalah 

    

    

 s   

Jadi delay pada server adalah  

 

 

2. Delay pada PDN - GW 

Delay jaringan pada PDN - GW meliputi delay dekapsulasi 1, delay antrian2, 

delay enkapsulasi2, delay transmisi2, delay propagasi2, dan menggunakan jarak yang 

tetap antara  PDN – GW ke S – GW sebesar 10 m. Delay pada PDN - GW seperti pada 

gambar 4.13 dibawah ini 

 

Gambar 4.15 Delay pada PDN - GW 

(Sumber: Hasil Perancangan) 

 

 

 

http://www.amitchawre.net/
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 Delay Proses pada PDN – GW 

Proses yang dilakukan paket data di PDN – GW yang pertama adalah melakukan 

dekapsulasi data. Sehingga panjang data IPTV pada  PDN – GW sesuai dengan 

persamaan 2.33 adalah 

 

 

 

Sehingga delay dekapsulasi pada PDN – GW didapatkan dengan persamaaan 

2.34 adalah  

 

 

 

 

Karena panjang paket data IPTV pada PDN – GW melebihi Maximum Transfer 

Unit (MTU) Ethernet sebesar 1500 byte (RFC 895), maka paket data IPTV akan 

mengalami fragmentasi Sesuai dengan persamaan 2.35 

 

 

 

Proses enkapsulasi data sesuai dengan persamaan 2.36 adalah 

   

   

   

Maka delay enkapsulasi pada PDN-GW didapatkan sesuai persamaaan 2.37 adalah 
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 Delay Antrian pada PDN - GW 

Delay antrian pada PDN - GW ini dipengaruhi oleh panjang data IPTV dan 

penambahan header pada PDN - GW, sehingga panjang data pada PDN - GW adalah 

. Kecepatan pemrosesan data pada PDN - GW adalah 1 Gbps, karena PDN - 

GW yang terhubung pada jaringan internet digunakan standar interface Gigabit 

Ethernet dengan kecepatan 1 Gbps. Maka kecepatan pelayanan paket sesuai dengan 

persamaan 2.67 adalah 

    

    

 

 paket/s 

Dan untuk menentukan kecepatan kedatangan paket dengan faktor utilisasi yang 

digunakan 9/10 sesuai persamaan 2.68 adalah 

      

   

  paket/s 

Sehingga delay antrian pada PDN - GW sesuai dengan persamaan 2.66 adalah 

 

 

 

 

 s 

 Delay Transmisi PDN – GW ke S – GW  

Maka, delay transmisi pada PDN – GW ke S – GW dengan  jenis media 

transmisi yang digunakan dari PDN – GW ke S – GW adalah kabel UTP kategori 5e 

dengan kecepatan transmisi maksimal 1Gbps dan panjang paket data IPTV ditambah 

dengan penambahan header pada PDN – GW adalah sebesar  byte. 

sesuai persamaan 2.56 adalah 
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 Delay Propagasi antar PDN – GW ke S – GW  

Delay propagasi dari PDN – GW ke S – GW dipengaruhi oleh panjang jarak PDN – 

GW ke S – GW yaitu 10 m, dan kecepatan media gelombang propagasi  m/s. 

Maka sesuai dengan persamaan 2.62 delay propagasi dari PDN – GW ke S – GW 

adalah 

    

    

 s    

Jadi delay pada PDN – GW adalah  

 

 

3. Delay pada S - GW 

Delay jaringan pada S - GW meliputi delay dekapsulasi 2, delay antrian3, delay 

enkapsulasi3, delay transmisi3, delay propagasi3, dan menggunakan jarak yang tetap 

antara  S– GW ke ENodeB sebesar 1000 m. Delay pada S - GW seperti pada gambar 

4.14 dibawah ini 

 

Gambar 4.16 Delay pada S - GW 

(Sumber: Hasil Perancangan) 

 Delay Proses pada S – GW 

Proses yang dilakukan paket data di S – GW yang pertama adalah melakukan 

dekapsulasi data. Sehingga panjang data IPTV pada  S – GW sesuai dengan persamaan 

2.38 adalah 

 

http://www.amitchawre.net/
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Sehingga delay dekapsulasi pada S – GW  didapatkan dengan persamaaan 2.39 adalah  

 

 

 

Karena panjang paket data IPTV pada S– GW melebihi Maximum Transfer Unit 

(MTU) Ethernet sebesar 1500 byte (RFC 895), maka paket data IPTV akan mengalami 

fragmentasi Sesuai dengan persamaan 2.40 

 

 

 

Proses enkapsulasi data sesuai dengan persamaan 2.41 adalah 

 

 

 

Maka delay enkapsulasi pada S-GW didapatkan sesuai persamaaan 2.42 adalah 

 

 

 

 Delay Antrian pada S- GW 

Delay antrian pada S - GW ini dipengaruhi oleh panjang data IPTV dan 

penambahan header pada S - GW, sehingga panjang data pada S - GW adalah 

byte. Kecepatan pemrosesan data pada S - GW adalah 1 Gbps, karena S - GW 

yang terhubung pada jaringan internet digunakan standar interface Gigabit Ethernet 

dengan kecepatan 1 Gbps. Maka kecepatan pelayanan paket sesuai dengan persamaan 

2.67 adalah 
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 paket/s 

Dan untuk menentukan kecepatan kedatangan paket dengan faktor utilisasi yang 

digunakan 9/10 sesuai persamaan 2.68 adalah 

      

   

  paket/s 

Sehingga delay antrian pada S - GW sesuai dengan persamaan 2.66 adalah 

 

 

 

 

 s 

 Delay Transmisi S – GW  ke ENodeB 

Maka, delay transmisi pada S – GW ke ENodeB dengan  jenis media transmisi 

yang digunakan dari S – GW ke ENodeB adalah kabel fiber jenis monomode fiber 

dengan kecepatan transmisi maksimal 1Gbps dan panjang paket data IPTV ditambah 

dengan penambahan header pada S– GW adalah sebesar  byte sesuai persamaan 

2.57 adalah 

 

 

 

 Delay Propagasi antar S – GW  ke ENodeB 

Delay propagasi dari S – GW  ke ENodeB dipengaruhi oleh panjang jarak S – GW  

ke ENodeB yaitu 1000 m, dan dan kecepatan media gelombang propagasi  m/s. 

Maka sesuai dengan persamaan 2.63 delay propagasi dari S – GW  ke ENodeB adalah 
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 s    

Jadi delay pada S– GW adalah  

 

 

4. Delay pada ENodeB 

Delay jaringan pada ENodeB meliputi delay dekapsulasi 3, delay antrian4, 

delay enkapsulasi4, delay transmisi4, delay propagasi4, dan menggunakan jarak yang 

berubah dari ENodeB ke user sebesar 1000 m, 2000 m, 3000 m, 4000 m, 5000 m, 6000 

m , 7000 m. Delay pada ENodeB seperti pada gambar 4.15 dibawah ini 

 

Gambar 4.17 Delay pada ENodeB 

(Sumber: Hasil Perancangan) 

 Delay Proses pada eNodeB 

Proses yang dilakukan paket data di eNodeB yang pertama adalah melakukan 

dekapsulasi data. Sehingga panjang data IPTV pada  eNodeB sesuai dengan persamaan 

2.43 adalah 

 

 

 

Sehingga delay dekapsulasi pada eNodeB pada jarak antara EnodeB ke user 

1000 m dan frekuensi 2,3 GHz didapatkan dengan persamaaan 2.44 adalah  

 

http://www.amitchawre.net/
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Maka delay dekapsulasi dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan 

frekuensi yang berbeda adalah 

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Delay Dekapsulasi pada ENodeB 

d (ENodeB ke User) (m) 

 (s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   
2000   
3000   
4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Karena panjang paket data IPTV pada ENodeB melebihi Maximum Transfer 

Unit (MTU) Ethernet sebesar 1500 byte (RFC 895), maka paket data IPTV akan 

mengalami fragmentasi Sesuai dengan persamaan 2.45 

 

 

 

Kemudian paket data IPTV dienkapsulasi dengan menambahkan header PDCP 

sesuai dengan persamaan 2.46 adalah 

 

 

 

Pada saat memasuki RLC, paket data disegmentasi menjadi paket sebesar 40 

byte. Jumlah frame RLC diketahui sesuai dengan persamaan 2.47 :  
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Terdapat 195 buah frame RLC berisi data 40 byte dan 1 buah frame RLC berisi 

data sebesar (0,55 x 40 byte = 22 byte), sehingga terdapat 196 buah frame RLC. Setiap 

frame diberi header RLC sebesar 2 byte sehingga panjang data frame RLC setelah 

penambahan header sesuai dengan persamaan 2.48 adalah 

 

 

 

Pada saat memasuki layer MAC, paket data disegmentasi menjadi paket sebesar 

42 byte. Jumlah frame MAC diketahui sesuai dengan persamaan 2.49 adalah 

 

 

 

Terdapat 195 buah frame MAC berisi data 42 byte dan 1 buah frame MAC 

berisi data sebesar (0,5 x 42 byte = 21 byte), sehingga terdapat 196 buah frame MAC. 

Setiap frame MAC diberi header MAC sebesar 3 byte. Panjang paket data IPTV  pada 

eNB yang siap ditransmisikan menuju UE merupakan panjang data frame MAC setelah 

penambahan header sesuai dengan persamaan 2.50 adalah 

 

 

 

Sehingga besar delay enkapsulasi yang terjadi pada eNodeB pada jarak antara 

EnodeB ke user 1000 m dan frekuensi 2,3 GHz didapatkan dengan menggunakan 

persamaan 2.51 adalah 

 

 

 

Maka delay enkapsulasi dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan 

frekuensi yang berbeda adalah 
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Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Delay Enkapsulasi pada ENodeB 

d (ENodeB ke User) (m) 

 (s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   

3000   

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Analisis perhitungan : 

a. Semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user maka delay proses yang terjadi 

juga semakin lama. 

b. Semakin besar frekuensi yang digunakan, maka delay proses yang terjadi juga 

semakin lama. 

c. Ini terjadi karena kecepatan pemrosesan datanya juga semakin lama. 

 Delay Antrian pada ENodeB 

Delay antrian pada ENodeB ini dipengaruhi oleh panjang data IPTV dan 

penambahan header pada ENodeB, sehingga panjang data pada ENodeB adalah  

byte. Maka kecepatan pelayanan paket pada frekuensi 2,3 GHz dan jarak antara 

ENodeB dengan user 1000 m sesuai dengan persamaan 2.67 adalah 

    

    

 

 paket/s 

Dan untuk menentukan kecepatan kedatangan paket dengan faktor utilisasi yang 

digunakan 9/10 sesuai persamaan 2.68 adalah 

      

   

  paket/s 
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Sehingga delay antrian pada ENodeB pada frekuensi 2,3 GHz dan jarak antara EnodeB 

dengan user 1000 m sesuai dengan persamaan 2.66 adalah 

 

 

 

 

 s 

Maka delay antrian pada ENodeB dengan panjang jarak antara ENodeB dengan 

user dan frekuensi yang berbeda adalah 

Tabel 4.18 Hasil Perhitungan Delay Antrian ENodeB  

d (ENodeB ke User) (m) 

(s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   

3000 
  

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Analisis perhitungan : 

a. Semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user maka delay antrian yang terjadi 

juga semakin lama. 

b. Semakin besar frekuensi yang digunakan, maka delay antrian yang terjadi juga 

semakin lama. 

c. Ini terjadi karena kecepatan pemrosesan datanya juga semakin lama. 

d. Delay antrian ini juga dipengaruhi oleh faktor utilisasi. Semakin tinggi faktor 

utilisasi maka delay antriannya juga semakin tinggi. 

 Delay Transmisi  ENodeB ke UE 

Jumlah slot ditentukan oleh chip rate TDD-LTE yaitu sebesar 3,84 Mcps. Chip 

rate sebesar 3,84 Mcps selanjutnya dibagi menjadi radio frame 10 ms. Satu slot terdiri 
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dari 2560 chip dan banyaknya slot dapat dihitung menggunakan persamaan 

,  

dengan: 

n= banyaknya slot 

cr= chip rate 

rf= radio frame (Harri Holma dan Otto Lehtien, 2009 : 353). 

Banyaknya time slot untuk radio frame = 10 ms adalah 

 

15

2560

10.1010.84,3 36

chip

cps

 

Delay transmisi pada ENodeB ke UE dengan  jenis media transmisi yang digunakan 

dari ENodeB ke UE adalah udara dan panjang paket data IPTV ditambah dengan 

penambahan header pada ENodeB adalah sebesar  byte. Maka, delay transmisi 

pada ENodeB ke UE pada frekuensi 2,3 GHz dan jarak antara ENodeB dan user 1000 

m sesuai persamaan 2.58 adalah 

 

 

 

Maka delay transmisi pada ENodeB ke UE dengan panjang jarak antara ENodeB 

dengan user dan frekuensi yang berbeda adalah 

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Delay Transmisi ENodeB ke UE 

d (ENodeB ke User) (m) 

 (s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   
3000   
4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 
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Analisis perhitungan : 

a. Semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user maka delay transmisi yang 

terjadi juga semakin lama. 

b. Semakin besar frekuensi yang digunakan, maka delay transmisi yang terjadi 

juga semakin lama. 

c. Ini terjadi karena kecepatan pemrosesan datanya juga semakin lama. 

 Delay Propagasi antar ENodeB ke UE 

Delay propagasi dari ENodeB ke UE dipengaruhi oleh panjang jarak ENodeB ke 

UE yang berubah yaitu 1000 m – 10000 m, dan dan kecepatan media gelombang 

propagasi  m/s.  Maka sesuai dengan persamaan 2.64 delay propagasi dari 

ENodeB ke UE  pada jarak ENodeB ke UE 1000 m adalah 

    

    

s    

Maka delay propagasi  pada ENodeB ke UE dengan panjang jarak antara ENodeB 

dengan user antara 1000 m – 7000 m  adalah 

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Delay Propagasi ENodeB ke UE 

d (ENodeB ke User) (m)  (s) 

1000   

2000   

3000   

4000   

5000   

6000   

7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Jadi delay pada ENodeB untuk frekuensi 2,3 GHz dan jarak antar ENodeB ke UE 1000 

m  adalah  

 

 

Maka delay pada ENodeB ke UE dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user 

dan frekuensi yang berbeda adalah 
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Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Delay ENodeB ke UE 

d (ENodeB ke User) (m) 

 (s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   
3000   
4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Analisis perhitungan : 

a. Semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user maka delay propagasi yang 

terjadi juga semakin lama. 

b. Semakin besar frekuensi yang digunakan, maka delay propagasi yang terjadi 

juga semakin lama. 

5. Delay pada UE 

Delay jaringan pada UE meliputi delay dekapsulasi 4, delay depaketisasi 

dengan panjang jarak antar ENodeB dengan user berubah yaitu 1000 m -  7000 m. 

Delay pada UE seperti pada gambar 4.16 dibawah ini 

 

Gambar 4.18 Delay pada UE 

(Sumber: Hasil Perancangan) 

 Delay Proses pada UE 

Proses yang dilakukan paket data di UE adalah hanya melakukan dekapsulasi data, 

sehingga panjang data IPTV pada UE sesuai dengan persamaan 2.52 adalah 
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 Sehingga besar delay dekapsulasi yang terjadi pada UE pada jarak antara ENodeB ke 

user 1000 m dan frekuensi 2,3 GHz didapatkan dengan menggunakan persamaan 2.53 

adalah 

 

 

 

Maka delay dekapsulasi dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan 

frekuensi yang berbeda adalah 

Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Delay Dekapsulasi pada UE 

d (ENodeB ke User) (m) 

 (s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   

3000 1,559   

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Analisis perhitungan : 

a. Semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user maka delay proses yang terjadi 

juga semakin lama. 

b. Semakin besar frekuensi yang digunakan, maka delay proses yang terjadi juga 

semakin lama. 

c. Ini terjadi karena kecepatan pemrosesan datanya juga semakin lama. 

 Delay Depaketisasi 

Delay ini terjadi di penerima. Panjang paket data IPTV yang akan diterima di 

user adalah 7807 byte atau 62454 bit. Maka delay depaketisasi dengan frekuensi 2,3 

GHz dan panjang jarak antara ENodeB dengan user 1000 m sesuai dengan persamaan 

2.71 adalah 
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 s 

Maka delay depaketisasi pada UE dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user 

dan frekuensi yang berbeda adalah 

Tabel 4.23 Hasil Perhitungan Delay Depaketisasi  

d (ENodeB ke User) (m) 

(s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   
3000   
4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Analisis perhitungan : 

a. Semakin jauh jarak antara ENodeB dengan user maka delay depaketisasi yang 

terjadi juga semakin lama. 

b. Semakin besar frekuensi yang digunakan, maka delay depaketisasi yang terjadi 

juga semakin lama. 

c. Ini terjadi karena kecepatan pemrosesan datanya juga semakin lama. 

Jadi delay pada UE untuk frekuensi 2,3 GHz dan jarak antar ENodeB ke UE 1000 m  

adalah  

 

 

Maka delay pada UE dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan frekuensi 

yang berbeda adalah 
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Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Delay UE 

d (ENodeB ke User) (m) 

 (s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   
3000   
4000   
5000   
6000   
7000 1,530   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

6. Delay Pada Jaringan LTE 

Maka delay pada jaringan LTE berdasarkan hasil perhitungan diatas, pada  

frekuensi 2,3 GHz, jarak antara ENodeB dengan user 1000 m adalah 

 

Gambar 4.19  Delay Pada Jaringan LTE 

(Sumber: Hasil Perhitungan) 

 

 

 

Maka delay pada jaringan LTE  dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan 

frekuensi yang berbeda adalah 
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Tabel 4.25 Hasil Perhitungan Delay pada Jaringan LTE 

d (ENodeB ke User) (m) 

(s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   

2000   

3000   

4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

7. Delay End to End 

Maka delay end to end pada frekuensi 2,3 GHz, panjang jarak antara ENodeB dengan 

user 1000 m sesuai dengan persamaan 2.25 adalah 

  

  

 s 

Maka delay end to end   dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan 

frekuensi yang berbeda adalah 

Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Delay End to End 

d (ENodeB ke User) (m) 

(s) 

2,3 GHz 2,6 GHz 

1000   
2000   
3000   
4000   
5000   
6000   
7000   

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dibawah ini adalah gambar 4.18 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB 

ke user yang berbeda dengan delay end to end. 
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Gambar 4. 20 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan Delay End to End 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat dianalisis : 

a. Delay end to end dipengaruhi oleh delay codec pada IPTV dan delay pada 

jaringan LTE. 

b. Jika dilihat dari hasil perhitungan maupun grafik, ketika perubahan panjang 

jarak antara ENodeB dengan user, delay end to end nya hampir konstan. 

Sebenarnya delay itu berubah, tetapi perubahannya sangat kecil. Semua itu 

dikarenakan perubahan panjang jarak antar ENodeB dengan user hanya 

mempengaruhi delay jaringan LTE, sedangkan delay pada jaringan LTE 

sangat lebih kecil daripada delay yang terjadi pada codec IPTV. Jadi  yang 

sangat mempengaruhi besar delay end to end yang terjadi adalah delay codec 

IPTV. 

c. Ketika pada frekuensi 2,3 GHz, semakin jauh jarak antara ENodeB dengan 

user maka delay end to end yang terjadi juga semakin tinggi atau lama. 

Begitu juga yang terjadi pada frekuensi 2,6 GHz. Semua itu terjadi karena 

kemapuan pemrosesan data pada ENodeB dan user ketika panjang jaraknya 

jauh juga semakin turun atau kecil. 

d. Apabila dilihat dari besar kecilnya frekuensi, besar delay end to end 

frekuensi 2,3 GHz lebih kecil daripada pada frekuensi 2,6 GHz. Itu 

dikarenakan semakin tinggi frekuensi jaringan maka kecepatan pemrosesan 

data nya semakin kecil, maka delay yang ditimbulkan akan semakin tinggi. 
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e. Untuk rata rata besar delay end to end IPTV pada jaringan LTE dengan mode 

TDD adalah 0,34 s. Besar delay itu masih dibawah standar delay end to end 

sesuai dengan referensi International Telecommunications Union (ITU) 

G.1010 untuk aplikasi multimedia yang interaktif seperti aplikasi pada IPTV 

yaitu  kurang dari 1s. Maka untuk delay end to end IPTV pada jaringan LTE 

mode TDD dapat diterima. 

4.4.7 Perhitungan dan Analisis Throughput  IPTV  pada Jaringan LTE dengan mode 

TDD 

 Throughput pada frekuensi 2,3 GHz, panjang jarak antara ENodeB dengan user 

1000 m, menggunakan modulasi QPSK sesuai dengan persamaan 2.72 adalah 

 

 

Dengan  sesuai dengan persamaan 2.73 adalah : 

   

 

 

Maka, 

 

 

 

 

Jika satu paket data yang dikirim berisi 62454 bit maka throughput nya adalah 

 paket / s x 62454 bit =  303  bps = 303 Mbps 

Maka throughput dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan 

frekuensi yang berbeda, dan menggunakan modulasi QPSK adalah 
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Tabel 4.27 Hasil Perhitungan Throughput dengan Modulasi QPSK  

d (ENodeB ke 

User) (m) 

Throughput (paket/s) Throughput (Mbps) 

2,3 GHz 2,6 GHz 2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  4846 303 302,69 

2000 4834 4831 301,93 301,76 

3000 4825 4822 301,34 301,15 

4000 48178 4814 300,89 300,69 

5000 4811 4808 300,52 300,31 

6000 4806 4803 300,20 299,98 

7000 4802 4798 299,92 299,69 

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dibawah ini adalah gambar 4.19 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB 

ke user yang berbeda dengan throughput dengan modulasi QPSK. 

 

Gambar 4. 21 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan throughput dengan modulasi QPSK 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat dianalisis bahwa : 

a. Throughput dipengaruhi oleh delay transmisi dan delay propagasi yang 

terjadi pada jaringan LTE. 

b. Semakin lama delay transmisi dan delay propagasi, maka kecepatan 

maksimum jaringan untuk dapat mengirimkan paket data tanpa ada data 

yang hilang atau throughput nya juga semakin turun atau lambat. 

c. Selain itu, throughput juga dipengaruhi oleh probabilitas paket loss. 

Semakin besar probabilitas paket paket data yang hilang, maka throughput 
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nya juga semakin turun. Karena throughput mempresentasikan banyaknya 

paket atau bit yang datang dengan benar pada user per detik. 

d. Ketika pada frekuensi 2,3 GHz, semakin panjang jarak antara ENodeB 

dengan user maka throughput yang dihasilkan juga semakin turun. Ini 

dikarenakan semakin panjang jarak antara ENodeB dengan user maka delay 

transmisi dan propagasinya juga semakin tinggi atau lama, dan probabilitas 

paket loss nya juga semakin tinggi. Begitu pula dengan frekuensi 2,6 GHz.   

e. Apabila dilihat dari besar kecilnya frekuensi, besar throughput pada 

frekuensi 2,3 GHz lebih besar daripada besar throughput pada frekuensi 2,6 

GHz. Itu dikarenakan semakin tinggi frekuensi jaringan maka kecepatan 

pemrosesan data nya semakin kecil, maka delay transmisi dan propagasi 

yang ditimbulkan akan semakin tinggi. 

f. Nilai throughput paling kecil dengan menggunakan modulasi QPSK ini 

adalah sebesar 299,69Mbps. Nilai  throughput ini masih diatas standar 

throughput ideal pada jaringan LTE yaitu 100 Mbps, maka throughput 

dengan tipe modulasi QPSK ini masih memenuhi kriteria. 

 

Sedangakan throughput pada frekuensi 2,3 GHz, panjang jarak antara ENodeB 

dengan user 1000 m, dan menggunakan modulasi 16 QAM adalah 

 

 

Dengan  sesuai dengan persamaan 2.73 adalah : 

   

 

 

Maka, 
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Jika satu paket data yang dikirim berisi 62454 bit maka throughput nya adalah 

 paket / s x 62454 bit =  303  bps = 303 Mbps 

Maka throughput dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan  

frekuensi yang berbeda, dan menggunakan modulasi 16 QAM adalah 

Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Throughput dengan Modulasi 16 QAM 

d (ENodeB ke 

User) (m) 

Throughput (paket/s) Throughput (Mbps) 

2,3 GHz 2,6 GHz 2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  4846 303 302,69 

2000 4834 4831 301,93 301,76 

3000 4825 4822 301,34 301,15 

4000 48178 4814 300,89 300,69 

5000 4811 4808 300,52 300,31 

6000 4806 4803 300,20 299,98 

7000 4802 4798 299,92 299,69 

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

Dibawah ini adalah gambar 4.20 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB 

ke user yang berbeda dengan throughput dengan modulasi 16 QAM. 

 

Gambar 4. 22 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan throughput dengan modulasi 16 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 
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Dari hasil perhitungan di atas, dapat dianalisis bahwa : 

a. Throughput dipengaruhi oleh delay transmisi dan delay propagasi yang 

terjadi pada jaringan LTE. 

b. Semakin lama delay transmisi dan delay propagasi, maka kecepatan 

maksimum jaringan untuk dapat mengirimkan paket data tanpa ada data 

yang hilang atau throughput nya juga semakin turun atau lambat. 

c. Selain itu, throughput juga dipengaruhi oleh probabilitas paket loss. 

Semakin besar probabilitas paket paket data yang hilang, maka throughput 

nya juga semakin turun. Karena throughput mempresentasikan banyaknya 

paket atau bit yang datang dengan benar pada user per detik. 

d. Ketika pada frekuensi 2,3 GHz, semakin panjang jarak antara ENodeB 

dengan user maka throughput yang dihasilkan juga semakin turun, ini 

dikarenakan semakin panjang jarak antara ENodeB dengan user maka delay 

transmisi dan propagasinya juga semakin tinggi atau lama, dan probabilitas 

paket loss nya juga semakin tinggi. Begitu pula dengan frekuensi 2,6 GHz.   

e. Apabila dilihat dari besar kecilnya frekuensi, besar throughput pada 

frekuensi 2,3 GHz lebih besar daripada besar throughput pada frekuensi 2,6 

GHz. Itu dikarenakan semakin tinggi frekuensi jaringan maka kecepatan 

pemrosesan data nya semakin kecil, maka delay transmisi dan propagasi 

yang ditimbulkan akan semakin tinggi. 

f. Nilai throughput paling kecil dengan menggunakan modulasi 16QAM ini 

adalah sebesar 299,69 Mbps. Nilai  throughput ini masih diatas standar 

throughput ideal pada jaringan LTE yaitu 100 Mbps, maka throughput 

dengan tipe modulasi 16 QAM ini masih memenuhi kriteria.. 

Sedangakan throughput pada frekuensi 2,3 GHz, panjang jarak antara ENodeB 

dengan user 1000 m, dan menggunakan modulasi 64 QAM adalah 

 

 

Dengan  sesuai dengan persamaan 2.73 adalah : 
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Maka, 

 

 

 

 

Jika satu paket data yang dikirim berisi 62454 bit maka throughput nya adalah 

 paket / s x 62454 bit =  295  bps = 295 Mbps 

Maka throughput dengan panjang jarak antara ENodeB dengan user dan  

frekuensi yang berbeda, dan menggunakan modulasi 64 QAM adalah 

Tabel 4.29 Hasil Perhitungan Throughput dengan Modulasi 64 QAM 

d (ENodeB ke 

User) (m) 

Throughput (paket/s) Throughput (Mbps) 

2,3 GHz 2,6 GHz 2,3 GHz 2,6 GHz 

1000  4676 295 292,03 

2000 4493 4436 280,61 277,07 

3000 4273 4186 266,89 261,46 

4000 4051 3935 253,01 245,80 

5000 3830 3689 239,24 230,41 

6000 3614 3450 225,76 215,49 

7000 3405 3220 212,68 201,14 

(Sumber : Perhitungan, 2013) 

 

Dibawah ini adalah gambar 4.21 Grafik hubungan antara panjang jarak ENodeB 

ke user yang berbeda dengan throughput dengan modulasi 64 QAM. 
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Gambar 4. 23 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan throughput dengan modulasi 16 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat dianalisis bahwa : 

a. Throughput dipengaruhi oleh delay transmisi dan delay propagasi yang 

terjadi pada jaringan LTE. 

b. Semakin lama delay transmisi dan delay propagasi, maka kecepatan 

maksimum jaringan untuk dapat mengirimkan paket data tanpa ada data 

yang hilang atau throughput nya juga semakin turun atau lambat. 

c. Selain itu, throughput juga dipengaruhi oleh probabilitas paket loss. 

Semakin besar probabilitas paket paket data yang hilang, maka throughput 

nya juga semakin turun. Karena throughput mempresentasikan banyaknya 

paket atau bit yang datang dengan benar pada user per detik. 

d. Ketika pada frekuensi 2,3 GHz, semakin panjang jarak antara ENodeB 

dengan user maka throughput yang dihasilkan juga semakin turun, ini 

dikarenakan semakin panjang jarak antara ENodeB dengan user maka delay 

transmisi dan propagasinya juga semakin tinggi atau lama, dan probabilitas 

paket loss nya juga semakin tinggi. Begitu pula dengan frekuensi 2,6 GHz.   

e. Apabila dilihat dari besar kecilnya frekuensi, besar throughput pada 

frekuensi 2,3 GHz lebih besar daripada besar throughput pada frekuensi 2,6 

GHz. Itu dikarenakan semakin tinggi frekuensi jaringan maka kecepatan 
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pemrosesan data nya semakin kecil, maka delay transmisi dan propagasi 

yang ditimbulkan akan semakin tinggi. 

f. Nilai throughput paling kecil dengan menggunakan modulasi 64 QAM ini 

adalah sebesar 201,14 Mbps. Nilai  throughput ini masih diatas standar 

throughput ideal pada jaringan LTE yaitu 100 Mbps, maka throughput 

dengan tipe modulasi 64 QAM ini masih memenuhi kriteria. 

Di bawah ini adalah gambar 4.22 Grafik hubungan antara panjang jarak 

ENodeB ke user yang berbeda dengan throughput dengan modulasi  QPSK, 16 QAM, 

64 QAM pada frekuensi 2,3 GHz. 

 

 

Gambar 4. 24 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan throughput dengan modulasi QPSK, 16 QAM, 64 QAM pada frekuensi 2,3 GHz 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

 

Dan di bawah ini adalah gambar 4.22 Grafik hubungan antara panjang jarak 

ENodeB ke user yang berbeda dengan throughput dengan modulasi  QPSK, 16 QAM, 

64 QAM. 
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Gambar 4. 25 Grafik hubungan antara perubahan panjang jarak ENodeB ke user yang berbeda 

dengan throughput dengan modulasi QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

(Sumber : Hasil Perhitungan, 2013) 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat dinalisis : 

a. Throughput adalah besarnya paket yang diterima dengan benar, maka 

semakin tinggi probabilitas paket loss, maka throughputnya semakin kecil. 

Begitu pula sebaliknya. 

b. Nilai throughput dengan menggunakan modulasi QPSK hampir sama dengan 

nilai throughput dengan menggunakan modulasi 16 QAM. Ini dikarenakan 

probabilitas paket data yang hilang dengan menggunakan modulasi QPSK 

hampir sama dengan probabilitas paket data yang hilang dengan 

menggunakan modulasi 16 QAM. Tetapi sebenarnya, nilai throughput pada 

modulasi QPSK lebih besar daripada nilai throughput pada modulasi 16 

QAM, meskipun selisihnya sangat kecil. 

c.  Nilai throughput dengan menggunakan modulasi 64 QAM paling kecil 

daripada modulasi lainnya. Ini dikarenakan, probabilitas paket loss pada 

modulasi 64 QAM lebih besar daripada probabilitas paket loss pada modulasi 

lainnya. 

d. Nilai  throughput pada ketiga tipe modulasi ini yang paling kecil adalah 

201,14 Mbps. Nilai  throughput ini masih diatas standar throughput ideal 

pada jaringan LTE yaitu 100 Mbps, maka throughput dengan ketiga tipe 

modulasi ini masih memenuhi kriteria. 
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