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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Tahapan proses perencanaan diGambarkan pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Proses perencanaan transceiver jaringan 4G/LTE  

Penjelasan tiap-tiap blok diuraikan pada sub bab 3.1-3.6 
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3.1 Survei dan pengambilan data 

Dalam penelitian ini dibutuhkan data-data dari berbagai sumber, data tersebut didapat 

melalui survei pihak terkait maupun hasil penelitian yang sudah mendapat pengakuan 

internasional. Tabel 3.1 berisi data-data beserta sumber untuk mendapatkan data tersebut yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

No. Data Sumber 

1 Jumlah penduduk 5 tahun terakhir  Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Malang 2 Prosentase usia produktif 

3 Pengguna LTE tahun 2020 di 

Indonesia 

Ericson Mobility Report 2015 

4 Parameter Analisis Trafik 
Huawei (vendor telekomunikasi) 

5 Kapasitas Kanal max 

6 Link Budget LTE LTE encyclopedia , Harry Holma & 

A. Toskala  

7 Data Menara Existing di Kota 

Malang (terbaru) 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Malang 

Tabel 3.1 Data dan sumber data 

 

 Untuk mendapatkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang diperlukan surat rekomendasi dari Badan 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah (BAKESBANGLINMAS) Kota 

Malang. Untuk mendapatkan surat rekomendasi dari BAKESBANGLINMAS harus membuat 

surat pengantar dari universitas. Surat pengantar cukup dengan skala fakultas saja yaitu fakultas 

teknik. Setelah mendapatkan surat pengantar dari fakultas maka BAKESBANGLINMAS dapat 

mengeluarkan surat rekomendasi untuk ditujukan kepada dinas-dinas terkait survey yang 

dibutuhkan.  
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3.2 Prediksi Pelanggan LTE pada 2020 

 

 

Gambar 3.2 Proses peramalan jumlah pengguna LTE tahun 2020 

 

Gambar 3.2 menunjukan proses untuk peramalan jumlah pengguna LTE tahun 2020 di Kota 

Malang. Peramalan menggunakan metode trend eksponensial. Data yang digunakan adalah data 

penduduk 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk 5 tahun terakhit didapat dari Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Malang. 

Hasil penelitian Ericson dalam laporannya (Ericson mobility report, 2015) dikatakan bahwa 

jumlah pelanggan LTE di Indonesia pada tahun 2020 adalah 20% dari jumlah penduduk. Pada 

penelitian ini jumlah penduduk yang aktif menggunakan LTE nantinya diambil dari penduduk 
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dengan usia produktif. Penduduk dengan usia produktif didapat dari data Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Malang.  

3.3 Perhitungan Bandwidth 

Bandwidth adalah lebar kanal dari sistem telekomunikasi. Dalam perencanaan ini karena 

menggunakan standart perangkat sebuah vendor telekomuniasi Huawei, jadi kapasitas yang 

dapat dilayani terdapat pada Tabel 3.2. untuk kolom bandwidth menyatakan besarnya bandwidth 

yang dialokasikan untuk jaringan 4G/LTE. Sedangkan kolom Number of RRC Connected user 

per cell menyatakan banyaknya pelanggan yang dapat dilayani dalam satu cell untuk alokasi 

bendwidth tertentu. 

Tabel 3.2 pelanggan yang dapat dilayani untuk setiap alokasi bandwidth 

Bandwidth Number of RRC Connected user per cell 

1,4 MHz 168 

3 MHz 360 

5 MHz 600 

10 MHz/15 MHz/20 MHz 1200 

Sumber : Huawei Technologies, 2015 

BTS yang mendukung jaringan 4G/LTE ini biasa disebut ENodeB. Salah satu produk 

eNodeB yang diluncurkan oleh Huawei adalah versi DBS3900. DBS3900 ini bersifat adaptif 

dapat dioperasionalkan sesuai bandwidth yang tersedia, yaitu 1,4 MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 

15 MHz, atau 20 MHz. di Indonesia pemerintah sudah menyediakan bandwidth 10 MHz bagi 

setiap operator. (Huawei,2015).  

Dalam konfigurai maksimum yaitu 2 LBBP sebuah eNodeB mampu melayani 10.800 user 

dan mampu melayani 12 cell. Karena dalam penelitian ini digunakan konfigurasi minimum 

maka hanya 1 LBBP yang digunakan. Sebuah LBBP yang bekerja dengan bandwidth 5 MHz 

pada DBS3900 mampu melayani 3 cell dengan banyaknya user terkoneksi setiap cell nya adalah 

600 user. 
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3.4 Perhitungan jumlah eNodeB  

 

 

Gambar 3.3 Proses menentukan jumlah ENodeB yang dibutuhkan 

 

Gambar 3.3 menjelaskan bahwa dengan menggunakan parameter analisis dari vendor 

Huawei dan jumlah prediksi pelanggan LTE di Kota Malang akan didapat jumlah kanal yang 

dibutuhkan dalam teknis adalah banyaknya LBBP yang dibutuhkan, jumlah kanal ini yang 

nantinya akan menentukan julah eNodeB yang dibutuhkan. Sebuah eNodeB mampu 

menediakan maksimal 10.800 pelanggan untuk sebuah BBU / konfigurasi minimum.  

(Huawei,2015). 
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3.5 Coverage area 

 

Gambar 3.4 Proses perhitungan coverage area  

 

Gambar 3.4 menjelaskan Proses perhitungan coverage area. Dalam penelitian ini 

perhitungan cell radius menggunakan metode okumura-hatta. Untuk tinggi menara dapat 

disesuaikan dengan data yang diperoleh dari menara existing di Kota Malang. Link budget untuk 

perencanaan ini diperoleh dari sumber LTE encyclopedia. Besarnya coverage area didapat 

dengan menggunakan rumus luas Heksagonal setelah mendapatkan besarnya cel radius sesuai 

Persamaan (7).   
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3.6 Penentuan lokasi eNodeB 

Untuk menentukan lokasi eNodeB dipilih sesuai data menara existing dapat digambarkan 

dalam Gambar 3.5. Menara yang digunakan dalam perancangan in adalaha menara yang belum 

digunakan secara bersama (menara tunggal). Karena menggunakan menara yang sudah ada 

sehingga digunakan software ArgGIS untuk mensimulasikan lokasi menara exsisting / yang 

sudah ada. Pemilihan lokasi penempatan eNodeB mengguanakan data coverage hasil 

perencanan. Lokasi menara dipilih berdasarkan skala pelayanan eNodeB dengan pertimbangan 

blank spot area seminimum mungkin. 

 

Gambar 3.5 Proses penentuan lokasi sesuai menara existing 
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