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1. Pendahuluan 

 

CDMA 2000 1x (TELKOM Flexi) adalah 

teknologi seluler yang sedang dikembangkan dan 

diperluas jaringannya oleh PT. TELKOM. Dalam 

implementasinya sistem ini lebih flexibel dan 

memiliki area pelayanan yang cukup luas di 

bandingkan dengan sistem WLL (Wireless Local 

Loop) yang telah dipakai sebelumnya oleh PT. 

TELKOM. 

Analisa perancangan jaringan seluler 

CDMA ini di dasari oleh pertimbangan 

meningkatnya kebutuhan akan layanan 

komunikasi seluler dewasa ini, sehingga dengan 

perkembangan komunikasi sistem ini diharapkan 

agar dalam setiap pengembangan selanjutnya 

dapat menjadi acuan dalam setiap perancangan. 

Dalam perencanaan Jaringan Seluller 

CDMA 2000 1x      ( Telkom flexi) untuk layanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voice dan data pada wilayah  sub urban yang telah 

ada sekarang ini akan dianalisa. Analisa akan 

membahas tentang prediksi jumlah pelanggan 

untuk voice dan data, kapasitas kanal, traffic,  

jumlah cell, luas/cell dan radius/cell pada area 

tersebut dengan pertumbuhan 10 %, 15 % dan 20 

%. Dengan pertumbuhan sebesar itu akan 

diprediksi dengan prosentase untuk pelanggan 

voice dan data pada 90% voice, 10 % data, 80% 

voice, 20% data dan 70% voice, 30% data. 

Penentuan tingkat kenaikan dimulai 

dengan tingkat kenaikan 10%, dimana pada 

tingkat kenaikan ini, yaitu kenaikan dari 0% 

sampai dengan 10%. Tingkat kenaikan 15% yaitu  

kenaikan di atas 10% sampai dengan 15%, dan 

kenaikan 20% adalah kenaikan di atas 15 % 

sampai dengan 20%. 

Perencanaan komunikasi seluller 

(TELKOM Flexi) yang menggunakan sistem 

CDMA 2000 1x ini dilakukan pada alokasi 

frekuensi 800 MHz yang sebelumnya 
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Abstrak 
 

 

Perencanaan Jaringan Seluller CDMA 2000 1x (Telkom flexi) untuk layanan voice dan data pada 

wilayah  sub urban yang telah ada sekarang ini akan dianalisa berdasarkan peningkatan jumlah pelanggan, 

cell site, traffic dan perhitungan link budgeting. Analisa yang akan baha sadalah  tentang prediksi jumlah 

pelanggan untuk voice dan data, kapasitas dan jumlah cell pada area tersebut dengan pertumbuhan 10 %, 

15 % dan 20 %. 

Berdasarkan  kenaikan jumlah pelanggan 10% dengan prosentase untuk pelanggan data dan voice 

tertentu sesuai pada pembahasan diatas tidak akan berpengaruh dalam jumlah cell site yang ada sampai 

dengan 15 tahun, kecuali pada jumlah kanal yang diperlukan, kenaikan jumlah kanal tersebut tidak terlalu 

significant.  

Pada kenaikan pelanggan 15 % dan 20 % dengan prosentase untuk pelanggan data dan voice akan 

berpengaruh dalam jumlah cell site yang ada, begitu pula dengan jumlah kanal yang ada. Sehingga 

diperlukan penambahan lagi jumlah cell site yang ada. Pada kenaikan pelanggan dengan tingkat kenaikan 

10%, 10% dan 15% tidak terlalu mempengaruhi dalam link budgeting, karena semakin dekat jarak radius 

link maka semakin kecil besarnya path loss tersebut. Dengan nilai path loss yang kecil maka kualitas 

signalnya akan semakin bagus. 
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menggunakan frekuensi 1900 MHz dengan 

bandwidth sebesar 5 MHz. Beberapa hal yang 

perlu diketahui dan akan di bahas dalam penulisan 

ini adalah : 

1. Studi analisis untuk prediksi jumlah 

pelanggan untuk layanan voice dan data pada 

saat sekarang, lima tahun, sepuluh tahun dan 

lima belas tahun. 

2. Studi analisis tentang  jumlah kanal yang 

dibutuhkan, kebutuhan layanan traffic. 

3. Studi Penentuan jumlah cell site, luas/cell site 

dan radius cell. 

4. Perkiraan perhitungan power Budgeting 

 

2. Konsep Dasar Sistem Komunikasi Seluler 

Perencanaan frekuensi pada sistem 

CDMA sangat tergantung pada bandwidth yang 

tersedia dan alokasi frekuensi yang diperoleh. 

Masing-masing kanal pada sistem CDMA 2000 

1x memiliki bandwidth 1,25 MHz. Bandwidth 

frekuensi yang dialokasikan untuk jaringan 

TELKOM Flexi adalah sebesar 5 MHz pada 

frekuensi 800 MHz yang menggunakan frekuensi 

AMPS Band-A.  

Dengan alokasi bandwidth sebesar 5 MHz 

dan carrier spacing 1,25 MHz, maka dapat 

dialokasikan hingga 3 frekuensi pembawa untuk 

sistem CDMA 2000 1x,  disamping alokasi 

bandwidth untuk sistem yang lain seperti AMPS 

dan CDMA IS 95 jika tetap ingin dipertahankan. 

Untuk mencegah terjadinya interferensi antar 

sistem yang berbeda, maka perlu ditambahkan 

guard band sebesar 0,27 MHz. 

 

 

 

2.1.1 Konsep Sel 

Konsep dasar dari suatu sistem seluler 

adalah pembagian pelayanan menjadi daerah-

daerah kecil yang disebut sel. Setiap sel 

mempunyai daerah cakupannya masing-masing 

dan beroperasi secara khusus. Jumlah sel pada 

suatu daerah geografis adalah berdasarkan pada 

jumlah pelanggan yang beroperasi di daerah 

tersebut.  

Suatu sel pada dasarnya merupakan pusat 

komunikasi radio yang berhubungan dengan MSC 

yang mengatur panggilan yang masuk. Jangkauan 

pengiriman sinyal pada sistem komunikasi 

bergerak selular dapat diterima dengan baik 

tergantung pada kuatnya sinyal batasan sel para 

pemakainya. Tetapi, masih terdapat faktor lain 

yang dapat menjadi kendala untuk sinyal yang 

dikirim dapat diterima dengan baik. Faktor lain 

yang dimaksud adalah faktor geografis (alam). 

Ukuran sel pada sistem komunikasi seluler dapat 

dipengaruhi oleh : 

1. Kepadatan pada traffic. 

2. Daya pemancar, yaitu Base Station (BS) dan 

Mobile Station (MS). 

3. Dan faktor alam, seperti udara, laut, gunung, 

gedung-gedung, dan lain-lain. 

 

2.1.2 Bentuk Sel 

Bentuk jaringan sistem seluler berkaitan 

dengan luas cakupan daerah pelayanan. Bentuk 

sel yang terdapat pada sistem komunikasi 

bergerak seluler digambarkan dengan bentuk 

heksagonal dan lingkaran. Tetapi, bentuk 

hexagonal dipilih sebagai bentuk pendekatan 

jaringan selular, karena dari sel yang lebih sedikit 
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dengan bentuk heksagonal diharapkan dapat 

mencakup seluruh wilayah pelayanan. [1] 

Bentuk dari struktur sel ditunjukkan pada 

gambar 2.1 terdiri  sel hehsagonal dan sel 

lingkaran seperti di bawah ini :  

       Sel heksagonal                         Sel lingkaran 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Sel Heksagonal dan 

                            Lingkaran 

 

Setiap sel memiliki alokasi sejumlah 

channel frekuensi tertentu yang berlainan dengan 

sebelahnya. Karena channel frequency merupakan 

sumber terbatas maka, untuk meningkatkan 

kemampuan pelayanan frekuensi yang terbatas 

tersebut dipakai secara berulang-ulang, yang 

dikenal dengan istilah pengulangan frekuensi 

(frequency reuse). Oleh karena itu pengulangan 

frekuensi merupakan hal yang penting dalam 

komunikasi selular. 

2.2.3 Frequency Reuse 

Inti dari teknologi radio seluler adalah 

konsep frequency reuse. Di dalam frequency 

reuse, frekuensi yang sama diatur untuk dapat 

digunakan kembali secara sistematis di seluruh 

area cakupan. Teknologi seluler sangat 

bergantung pada jaringan sel-sel yang 

terdistribusi, dimana setiap cell site mempunyai 

antena sendiri  dan peralatan radio yang berbeda 

dengan menggunakan pancaran daya rendah dan 

berkomunikasi secara mobile. Pada setiap cell site 

digunakan frekuensi yang sama dan diatur pula 

untuk digunakan di cell site yang lain. Akan tetapi 

setiap cell site yang mempunyai frekuensi yang 

sama tersebut diberikan jarak ruang yang jauh 

untuk mengurangi interferensi. Oleh karena itu 

pada sistem seluler, frekuensi yang sama dapat 

digunakan kembali 

Setiap base station akan mengatur output 

untuk memberikan kecukupan daya sinyal pada 

seluruh sirkuit dan mengatur untuk tidak terlalu 

tinggi sehingga tidak akan mengganggu ke cell 

site lain. Setiap huruf pada gambar 2.1 mewakili 

pengaturan kanal yang berbeda pada frekuensi 

yang sama [2] .  

Konsep dari frequency reuse dapat ditunjukkan 

pada gambar 2.2, Jarak frekwensi reuse D dapat 

ditentukan dari persamaan  [3] . 

  RKD  3                    (2.a) 

 

  

 

Dimana K adalah pola frekwensi reuse seperti 

yang digambarkan pada gambar 2.2, lalu, dengan 

persamaan tersebut maka D dapat ditentukan 

dengan K tertentu. 

 Gambar 2.2 menjelaskan konsep pola 

perulangan frekuensi melalui pemberian label atau 

penomoran cell site dengan label atau nomor 

tertentu. Perencanaan pola perulangan frekuensi 

ditumpangkan pada sebuah peta geografi untuk 

menandai cell site yang akan mendapat jatah-jatah 

kanal frekuensi berbeda ataupun yang sama. 

Bentuk heksagonal menggambarkan sebuah 

model cakupan radio dari sebuah base station dan 

secara umum telah digunakan karena bentuk 

heksagonal ini akan mempermudah analisis secara 

matematik pada sistem seluler. 
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Gambar 2.2 Frequency Reuse 

         

Salah satu tujuan dari konsep frequency reuse 

adalah untuk mengoptimalkan lebar pita frekuensi 

yang terbatas dan meningkatkan kapasitas sistem. 

Penggunaan frekuensi yang sama pada daerah 

cakupan yang masih dalam jangkauan 

inteferensinya akan menyebabkan interferensi 

kanal bersama. 

 

2.1.4 Elemen Jaringan Dasar Sistem Seluler 

Telepon seluler atau juga disebut radio 

seluler adalah metode yang praktis dan andal 

dalam komunikasi suara dan data diantara 

pemakai bergerak dan diantara sistem telepon 

biasa. Elemen jaringan dasar sistem seluler dapat 

ditunjukkan pada gambar 2.3 di bawah ini : [4] 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Elemen Jaringan Dasar Sistem 

                              Seluler 

Gambar 2.3 di atas memperlihatkan 

elemen dari sistem komunikasi bergerak seluler 

yang setiap komponennya seperti yang akan 

diuraikan berikut ini. Pada sistem komunikasi 

bergerak seluler terdapat tiga bagian komponen 

yang utama, yaitu : 

1. Mobile Telephone Switching Office (MTSO) 

MTSO berfungsi sebagai pusat penyambungan 

pembicaraan dan pencatat pulsa. MTSO juga 

dikenal sebagai MSC (Mobile Switching Central) 

dan lebih dikenal dengan sebutan “sentral”. 

Dalam sistem selular terdapat satu atau lebih 

MTSO yang mengendalikan seluruh kegiatan 

pelayanan sistem. MTSO terhubung ke PSTN 

melalui suatu antar muka (interface). 

Panggilan dari dan ke pelanggan bergerak 

dihubungkan oleh dan melalui MTSO. Selain itu 

MTSO juga menyiapkan signalling yang 

diperlukan untuk melakukan panggilan. 

2. Base Transceiver Station (BTS) 

Base Tranceiver Station sering juga disebut 

dengan Radio Base Station (RBS). BTS 

merupakan penghubung antar terminal pelanggan 

dan sentral melalui kabel tertentu atau kanal 

frekuensi radio. Sering disebut sebagai cell site. 

Untuk mencakup suatu daerah pelayanan 

dibutuhkan satu atau lebih BTS, tergantung 

jumlah sel di dalam pelayanan. 

BTS terdiri dari : 

a. Unit Kontrol 

Unit kontrol digunakan untuk komunikasi data 

dengan MTSO serta data signaling dengan Mobile 

Station (MS) dalam jaringan radio. Unit kontrol 

ini berfungsi sebagai manajemen kanal radio, 

misalnya untuk menangani handoff dan untuk 

mengontrol level daya pancar pada base station 

dan mobile unit. 
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b. Unit Kanal 

Perangkat pemancar dan penerima akan 

diperlengkapi atau diberikan dalam setiap unit 

kanal. Sebagian besar unit kanal adalah unit kanal 

bicara. Unit kanal pada suatu ketika akan 

berfungsi menyalurkan panggilan, tergantung 

pada jumlah panggilan pada BTS yang harus 

dilaksanakan. 

3. Mobile Station (MS) 

Mobile Station merupakan peralatan yang kecil 

dan ringan yang digunakan oleh pelanggan. 

Dengan kata lain, Mobile Station (MS) ini dikenal 

dengan sebutan handset atau handphone. Di 

dalam MS terdapat perangkat pemancar dan 

penerima, unit logika untuk signalling data dan 

peralatan telepon yang dilengkapi keypad. Hanya 

handset yang sah dan tercatat di sentral yang bisa 

mendapatkan layanan seluler. 

2.1.5 Mobilitas 

Mobilitas adalah salah satu hal yang penting 

dari sistem komunikasi seluler. Pada hal yang 

berkaitan dengan mobilitas diharapkan bahwa 

panggilan (call) selular yang dilakukan 

dimanapun dan kapanpun dalam daerah 

pelayanan, mampu untuk menjaga call 

(pembicaraan) tanpa interupsi pelayanan atau 

putusnya call sementara dalam keadaan bergerak. 

2.1.6 Handover 

Pada jaringan selular diperlukan sistem 

yang mempunyai kemampuan untuk pindah ke 

lingkungan sel lain untuk tetap menjaga 

kelangsungan komunikasi. Oleh karena itu 

jaringan seluler harus melakukan proses 

handover. 

Handover atau yang biasa juga disebut 

handoff merupakan suatu proses pengalihan Radio 

Base Station (RBS) apabila pengguna melakukan 

suatu call (panggilan) dalam keadaan bergerak 

dari satu sel menuju sel yang lain. Proses ini 

terjadi agar pelanggan dapat mengirim atau 

menerima sinyal dengan baik walaupun pelanggan 

sedang dalam keadaan bergerak. [5] 

Proses dasar dari terjadinya handover 

ditunjukkan pada gambar 2.4 di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Konsep Dasar Handoff 

 
Proses handover ini dilakukan pada saat 

sebuah Mobile Station (MS) menerima sinyal 

yang diterima atau dikirim lemah.  

Terdapat dua kondisi untuk dilakukannya proses 

handover, yaitu: 

1. Ketika Mobile Station berada pada perbatasan 

level sel, karena sinyal yang diterima akan 

melemah. 

2. Pada saat pengguna berada pada lubang 

kekuatan sinyal (signal strength hole) yang 

terdapat dalam suatu sel. 

Apabila panggilan (call) sudah stabil, maka 

kanal set-up sudah tidak digunakan lagi selama 

waktu panggilan. 

Handoff terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Handoff yang berdasarkan pada kuat sinyal. 
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2. Handoff yang berdasarkan perbandingan 

carrier terhadap interferensi (carrier to 

interference ratio). 

2.1.6 Roaming 

Gambaran dari roaming itu sendiri seperti 

yang terlihat pada gambar 2.5 di bawah ini [4] 

Roaming dapat terjadi apabila ada sambungan 

(link) antara mobile switches. Jadi, pengguna yang 

bergerak keluar dari daerahnya dan melakukan 

sebuah call (panggilan) dari daerah asing disebut 

dengan roamer. Sedangkan proses dari panggilan 

tersebut disebut roaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Roaming 

 
2.2 Pengertian dan Konsep CDMA 

 

Code Division Multiple Access (CDMA) 

adalah teknik akses jamak berdasarkan teknik 

komunikasi spektrum tersebar, pada kanal 

frekuensi yang sama dan dalam waktu yang sama 

digunakan kode-kode yang unik untuk 

mengidentifikasi masing-masing pengguna. Hal 

ini dapat diilustrasikan pada gambar 2.6 di bawah 

ini :  

 

Gambar 2.6 Code Division Multiple  

                      Access (CDMA) 

 

Konsep dari CDMA ini adalah 

menggunakan kode-kode berkorelasi, yaitu walsh 

code untuk sistem multiple aksesnya atau untuk 

membedakan satu pengguna dengan pengguna 

lain. Teknologi CDMA dapat dianalogikan seperti 

suatu pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang 

dari berbagai negara. Walaupun setiap pasang 

orang berbicara dengan bahasa negaranya 

masing-masing dan seluruh peserta pertemuan 

berbicara dalam waktu yang bersamaan, mereka 

dapat mengenali pasangan bicaranya karena 

dibedakan oleh bahasa yang digunakan. Dalam 

analogi ini, bahasa negara adalah walsh code yang 

digunakan untuk membedakan orang. 

Konfigurasi jaringan sistem CDMA 2000 

1x dapat dilihat pada gambar 2.7 di bawah ini: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Konfigurasi Jaringan CDMA 2000 1x  
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Perangkat pada konfigurasi jaringan CDMA 

2000 1x meliputi: [6] 

a. Base Transceiver System (BTS), bertanggung 

jawab pada alokasi sumber daya dan code 

walsh, mengontrol interface jaringan dari unit 

pelanggan, mengontrol aspek kinerja jaringan 

dan mengontrol multiple carrier yang 

beroperasi pada sel. BTS memiliki 

perlengkapan fisik radio yang digunakan 

untuk pengiriman dan penerimaan sinyal. 

b. Base Station Control (BSC), berfungsi untuk 

mengontrol BTS, mengatur sumber jaringan 

radio, memberikan mobilitas pelanggan, 

memproses handover, mengatur kontrol daya 

untuk menjamin efisiensi kapasitas jaringan, 

mengontrol timing dan sinkronisasi dalam 

jaringan akses radio dan memberikan 

interface ke BTS dan PDSN. 

c. Mobile Switching Centre (MSC), berfungsi 

sebagai interface antara jaringan sistem 

dengan public switch dan jaringan data. 

d. Home Location Register (HLR), berfungsi 

untuk memberikan data pelanggan yang 

dibutuhkan oleh VLR dan memberikan 

informasi routing ke MS. 

e. Short Message Service Centre (SMSC), 

berfungsi untuk mengirim dan menerima 

pesan-pesan pendek (Short Message) dari dan 

ke MS. 

f. Router memiliki fungsi merutekan paket ke 

dan dari bermacam-macam jaringan. 

g. Packet Data Service Node (PDSN), berfungsi 

untuk membangun, memelihara dan 

mengakhiri point to point protocol (PPP), 

hubungan logika ke jaringan radio, dan 

berhubungan dengan AAA. 

h. Authentication, Autorization, Accounting 

(AAA), berfungsi untuk authentication, 

authorization dan accounting untuk jaringan 

paket data dan digunakan oleh PDSN untuk 

berhubungan dengan jaringan suara seperti 

HLR dan VLR. 

i. Home Agent melakukan beberapa tugas, 

diantaranya tracking dari mobile IP pelanggan 

ketika bergerak dari suatu zone ke zone 

lainnya. 

j. Packet Control Function (PCF), bertanggung 

jawab pada alokasi sumber radio untuk bagian 

paket data, link layer pelaksanaan handover, 

dan mengatur radio link. 

 

2.3 Teknik Trafik CDMA 

Dalam teori trafik ada parameter yang 

disebut dengan Grade Of Service (GOS). GOS 

merupakan suatu ukuran kemampuan seorang 

pengguna mengakses (meminta hubungan 

komunikasi) sebuah sistem yang memiliki jumlah 

jalur kanal terbatas pada saat-saat jam sibuk . 

GOS pada sistem komunikasi seluler umumnya 

dinyatakan dalam probabilitas bahwa suatu 

panggilan layanan telepon akan diblok karena 

semua kanal atau kapasitas sistem yang ada 

sedang dipakai semua (penuh) pada saat-saat jam 

sibuk. Dalam keadaan ini tidak ada cara lain 

kecuali memberi sinyal sibuk kepada pengguna 

atau pelanggan. Bila suatu sistem komunikasi 

seluler menerapkan GOS 1%, itu berarti bahwa 

jika dalam 100 panggilan akan diblok 1 usaha 

panggilan dari 100 panggilan tersebut jika semua 

kanal atau kapasitas sistem sudah penuh. 
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2.4 Prediksi Jumlah Pelanggan Potensial 

Perkiraan jumlah kebutuhan trafik akan 

dibedakan antara kebutuhan trafik untuk layanan 

voice dan kebutuhan trafik untuk layanan data. 

Berikut adalah parameter yang digunakan dalam 

perhitungan trafik sebagai berikut :  

a. Busy Hour Call Attempt (BHCA) untuk 

layanan voice adalah 1,25 call/BH/Subs. 

b. Call holding time per subscriber/Call 

duration untuk layanan voice sebesar 120 

detik. 

c. Sedangkan average throughput per 

subscriber at busy hour untuk layanan data 

diasumsikan 129,77 Kbyte/BH/Subs. 

d. Activity factor untuk voice = 0,4 dan paket 

data = 1. 

Dalam perencanaan kapasitas cell site yang 

dibuat, hasil perencanaan harus memenuhi standar 

kualitas layanan yang dipersyaratkan. Dalam 

teknik akses CDMA kualitas layanan yang 

diberikan akan tergantung pada Bit Error Rate 

(BER) yang dipersyaratkan. Untuk komunikasi 

dalam sistem CDMA, BER yang dipersyaratkan 

adalah sebesar 10
-3

. Itu artinya bahwa hanya boleh 

ada 1 bit yang salah (error) dari setiap 1.000 bit 

yang ditranmisikan.  

Pada pelaksanaanya BER yang 

ditargetkan akan ditentukan oleh Eb/No dan kuat 

sinyal penerimaan minimum (RSLm) yang 

dipersyaratkan. RSLm yang diperoleh dengan 

target BER 10
-3 

akan menentukan kuat sinyal 

minimum untuk melaksanakan suatu panggilan 

baik untuk layanan voice maupun panggilan 

layanan data. [13] 

Untuk menghitung prediksi jumlah pengguna 

potensial sampai dengan jangka waktu (y) tahun 

ke depan, dengan asumsi peningkatan jumlah 

pengguna tiap tahunnya adalah (r %), maka dapat 

diprediksikan jumlah pengguna potensial untuk 

jangka waktu (y) tahun ke depan dengan 

persamaan (2.1) berikut : [5] 

         
y

rNoN 1                         (2.1) 

Dimana : 

Σ N = Jumlah Pelanggan pada tahun tertentu 

No = Jumlah Pelanggan sekarang (existing)  

y  = Jangka waktu peningkatan jumlah pengguna 

r  = Pertumbuhan jumlah pengguna tiap tahun 

(%) 
 

Dalam sistem CDMA teknik trafik yang 

diterapkan tidak jauh berbeda dengan teknik trafik 

metode akses lainnya. Untuk layanan voice satuan 

trafiknya adalah erlang yang selanjutnya akan 

dikonversi menjadi bit per second (bps). 

Sedangkan untuk layanan data, trafik yang 

ditawarkan adalah tetap dalam satuan bps. Jika 

layanan suatu komunikasi seluler terdiri atas 

layanan voice dan data, maka total trafik yang 

ditawarkan merupakan kombinasi antara 

trafik layanan voice dan trafik layanan data 

dalam satuan bps. Intensitas komunikasi atau 

trafik untuk seorang pengguna atau pelanggan 

didefinisikan sebagai lamanya waktu pendudukan 

kanal oleh pengguna tersebut dalam waktu 

periode pengamatan [9]. Lamanya waktu 

pengamatan yang biasa digunakan adalah selama 

satu jam atau 3.600 detik.  

Besarnya intensitas komunikasi atau 

trafik untuk pengguna dapat diketahui dengan 

persamaan (2.2) berikut : [2] 

 
ik

AfCdBHCA
Asubs

det600.3


                        (2.2) 

Cd  =  Call duration / Waktu durasi hubungan 

                     komunikasi (detik) 

Asubs =  Intensitas komunikasi/trafik dari pengguna 

                    (erlang) 
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Af   = Activity factor /rata-rata waktu efektif 

                    suatu pembicaraan 

 

BHCA= Busy Hour Call Attempts yaitu rata-rata 

usaha yang dilakukan oleh pengguna untuk 

melakukan panggilan selama jam sibuk 

(call/BH/subs)  

Dari persamaan 2.2 di atas, diperoleh 

intensitas trafik komunikasi untuk tiap pengguna. 

Dengan intensitas trafik komunikasi yang telah 

diketahui, maka jumlah trafik untuk layanan voice 

dengan sejumlah N pengguna dapat diketahui 

dengan persamaan (2.3) berikut : [2] 

  subsvoice AptA                  (2.3) 

 voice
At =Jumlah trafik layanan voice (erlang) 

 p           =  Jumlah pengguna layanan voice 

Asubs             =  Intensitas komunikasi / trafik tiap 

                        pengguna (erlang)  

 

Jika dalam sistem CDMA diterapkan 

GOS dengan nilai tertentu, maka akan diperoleh 

sejumlah N kanal untuk trafik layanan voice. 

Dengan sejumlah N kanal yang diperoleh, maka 

untuk mengetahui kebutuhan trafik (offered 

traffic) layanan voice dalam satuan bps dapat 

diketahui dengan persamaan (2.4) berikut : [2] 

Oftrvoic=NkanalR                                     (2.4) 

Nkanal = Jumlah kanal layanan voice 

R  = Data Rate (bps)   

 

Kebutuhan trafik untuk layanan data, 

jumlah trafik yang ditawarkan adalah dalam 

satuan bps. Bila average throughput tiap 

pengguna dalam trafik layanan data diketahui, 

maka kebutuhan trafik untuk layanan data dalam 

satuan bps dapat diketahui dengan persamaan 

(2.5)berikut:[2] 


 


ik

bytebitAvthp
Oftrdata

det600.3

/8
  (2.5) 

 Av th   =Rata-rata throughput tiap pengguna 

                (Kbyte/BH/subs) 

 p     =  Jumlah pengguna layanan data  

                 

Dalam sistem komunikasi data sistem 

CDMA, terjadi suatu Blocking Error Rate 

(BLER). BLER ini terjadi pada saat-saat jam 

sibuk yang terjadi karena pada sistem transmisi 

terjadi blocking data. Penerapan BLER dalam 

perhitungan trafik bertujuan untuk mengantisipasi 

adanya blocking data tersebut. Kebutuhan trafik 

untuk layanan data dengan kombinasi BLER 

tertentu dapat diketahui dengan persamaan (2.6) 

berikut : [2] 

realdataOftr =   
datadata OftrBOftr      (2.6)  

data
Oftr  =  Jumlah kebutuhan trafik (bps) 

B (BLER)     =  Blocking Error Rate (%) 

         Setelah semua kebutuhan trafik untuk 

semua layanan diketahui, maka total kebutuhan 

trafik (total offered traffic) adalah penjumlahan 

atau kombinasi kebutuhan trafik dari semua 

layanan yang ditawarkan. 

        Untuk menghitung jumlah trafik yang 

ditawarkan (offered traffic), terlebih dahulu harus 

diketahui jumlah pengguna atau kanal maksimal 

tiap cell site dalam satu sektor. Jumlah kanal 

dalam satu sektor dengan satu frekuensi pembawa 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 

(2.7)  berikut : [2] 

]1[]/[

]/[

fNoEb

RW
N







      (kanal/sel)     (2.7) 

 N =  kapasitas kanal 

 W/R  = Processing gain 

 W  = Bandwidth = 1,2288 Mcps 
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 R = Data Rate = 14,4 Kbps 

    = faktor aktivitas, =1 agar dapat  

                  megakomodasi layanan suara dan data 

     = Gain sektorisasi antena = 2,4 

Eb/No = energi bit per noise ratio 

f = faktor interferensi relatif cell = 0,6 

 

Maka untuk mencari jumlah kanal per 

sektor adalah dengan menggunakan persamaan 

(2.8) berikut : [2] 

sektorN = 
 s

N sel     (2.8) 

Sehingga untuk total offered traffic per sektor 

yang dapat di akomodasi oleh satu frekuensi 

pembawa dapat dihitung menggunakan persamaan 

(2.9) berikut : [2] 

 Tot Oftrsector = Nkanal   R                      (2.9) 

N = Jumlah kanal tiap sektor   

R = Data Rate (bps)   

 

Pada sistem komunikasi seluler sering 

diterapkan sektorisasi. Sektorisasi ini terdiri atas 

tiga sektoral (120
o
) dan enam sektoral (60

o
), tetapi 

pada umumnya yang sering digunakan adalah 

sistem tiga sektoral. Untuk perhitungan yang 

menggunakan sistem tiga sektoral dengan 

penguatan sektorisasi, total trafik yang ditawarkan 

dapat diketahui dengan persamaan (2.10) berikut : 

[2] 

 Tot Oftr site = Tot oftrsector   Gsec     (2.10) 

TotOftrcell site  =  Trafik yang ditawarkan/cell site (bps). 

Gsec         =  Penguatan sektorisasi      

 

2.5 Jumlah Cell Site 

 Jumlah cell site berarti sekelompok cell 

site (cluster) yang digunakan untuk mencakup 

area layanan wilayah tertentu. Penentuan jumlah 

cell site diperlukan untuk mengetahui jumlah cell 

site yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan 

jumlah kebutuhan trafik. Jadi kapasitas sistem 

yang direalisasikan ke dalam jumlah cell site 

merupakan hasil dari perhitungan trafik yang 

diprediksikan.  

Penyesuaian dengan jumlah trafik 

diperlukan untuk menghemat (efisiensi) dana 

investasi dalam pembangunan base station 

jaringan komunikasi seluler. Bila dari perhitungan 

total offered traffic dan total offered trafficcell site 

telah diketahui, maka jumlah cell site yang 

dibutuhkan dapat diketahui dengan persamaan 

(2.11) berikut : [2] 

 
sitecellOftrTot

OftrTot
cs

.

.
                             (2.11) 

Total Oftr = Jumlah total kebutuhan trafik (bps) 

Dari persamaan 2.11 di atas, dapat 

diketahui jumlah cell site yang dibutuhkan untuk 

mencakup luas area layanan wilayah tertentu. 

Apabila luas wilayah tertentu diketahui, maka 

luas tiap cell site dapat diketahui dengan 

persamaan (2.12)  berikut : [2] 




cs

Lc
csL /                          (2.12)               

Dengan luas tiap cell site diketahui, maka 

dapat ditentukan radius cell site. Radius cell site 

ini merupakan jarak maksimal yang dapat 

dijangkau antara base station dengan mobile 

station yang berada pada ujung tepi cell site. 

Radius cell site dapat diketahui dengan persamaan 

(2.13) berikut : [2] 

 
59,2

.csL
R                                                 (2.13) 

R = Radius cell site (km) 
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2.6 Perhitungan Link Budget 

Perhitungan link budget memerlukan 

beberapa data teknis perangkat yang digunakan 

untuk mengetahui berapa path loss maksimum 

yang diperbolehkan. Untuk perhitungan link 

budget arah reverse, path loss maksimum yang 

diperbolehkan trersebut dapat dihitung dengan 

persamaan (2.14) berikut : [9]   

Lmax = Pt – Prec + Gb – Lb – Sf + Sh (2.14) 

Prec   = Eb/Io + No + Im + R + NFBTS (2.15) 

Pt   = EIRP (dBm) = PTx + GTx - Lbody 

Pre c= Rx Sensitivity (dBm) 

Gb   = Rx antenna gain (dB) 

Lb   = Rx cable and connector losses (dB) 

Sf    = Lognormal fade margin (dB) 

Sh    = Handoff gain (dB) 

R   = Information Rate (dB) 

Eb/Io = Energi per bit to interference ratio (dB)  

N  o= Receiver (Rx) Noise Density (dB) 

Im    = Receiver interference margin (dB) 

 

Model propagasi empiris yang digunakan 

untuk memperkirakan besarnya redaman selama 

perambatan akibat rugi-rugi lintasan propagasi 

adalah didasarkan pada model Okumura-Hata.  

Untuk  menghitung rugi-rugi (loss) 

lintasan propagasi yang terjadi pada site hasil 

perencanaan sub urban dapat digunakan model 

propagansi Okumura-Hata dapat diketahui dengan 

persamaan (2.16) berikut : [13] 

LPL  =  69,55 + 26,16 Log fc – 13,82 Log ht – a(hr) 

+ (44,9 – 6,55 Log ht ) Log Rbms – 2 x Log [ 

(fc/28)]
2
 – 5,4                             (2.16)   

Dengan a (hr) adalah koreksi tinggi antena 

penerima terhadap tinggi standar. Untuk kota 

kecil dan menengah faktor koreksi antena MS (1 ≤ 

hm ≤ 10 m), digunakan persamaan (2.17) berikut : 

a(hr) = (1,1 Log fc – 0,7)hr – (1,56 Log fc – 0,8) 

                                           (2.17) 

LPL =  Rugi-rugi lintasan model Okumura-Hata (dB) 

fc     =  frekuensi pembawa (MHz) 

ht     =  tinggi antena base station (meter) 

hr     =  tinggi antena mobile station (meter) 

a(hr) =  faktor koreksi antena mobile station (dB)  

Rbms  =  jarak antara base station dan mobile station 

(km) 

 Untuk perhitungan link budget arah 

forward, data teknis perangkat digunakan untuk 

mengetahui perbandingan energy per bit to 

interference ratio (Eb/Io)  dengan menggunakan 

persamaan (2.18) berikut : [9] 

Eb/Io = Ebfull  rate  – Tot Itr ch/hz         (2.18) 

Dimana : 

Ebfull  rate  =Pr ms – tr               (2.19) 

Sedangkan, 

Tot Itr ch/hz        =  Tot Itr ch – BW sp         (2.20) 

 

RSLm atau kuat sinyal penerimaan 

minimum (Receiver Sensitivity) merupakan 

parameter yang digunakan oleh penerima untuk 

menerima kuat sinyal minimum dari pemancar. 

Sinyal yang diperoleh merupakan daya yang 

diperlukan untuk melakukan suatu panggilan 

dengan target BER tertentu. Kuat sinyal 

penerimaan minimum yang dibutuhkan dapat 

diketahui dengan persamaan (2.21) berikut : [8] 

 GNoEbRSL m (total effective noise + 

IM )                                            (2.21) 

Dimana  :  

RSLm=  Kuat sinyal penerimaan minimum (dBm) 

G      =  Processing gain (dB)  

  

 Sedangkan total effective noise dari 

penerima dapat diketahui dengan persamaan 

(2.22) berikut : [8] 

Tot. neff = Th d + NFr +10 Log W 

              =10 Log k T + NF r +10 Log W  (2.22) 

Th d  = rapat thermal noise (dBW/Hz)  

NF r = Receiver Noise Figure (dB) 

 k  = Boltzmann Constanta 1.381 x 10
-23

(J/K) 
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T  = Temperature system ( 290
o
Kelvin ) 

 

 Sedangkan processing gain dari sistem 

CDMA merupakan rasio antara chip rate dengan 

laju bit informasi. Besar dari processing gain pada 

CDMA dapat diketahui dengan persamaan (2.23) 

berikut :  [8]  

R

W
Log10G                               (2.23) 

W = Chip rate (Mcps) 

R  = Bit rate (Kbps)        

 

Sedangkan untuk data teknis lainnya 

dapat diasumsikan dengan perincian sebagai 

berikut : 

a. Alokasi prediksi kebutuhan trafik terdiri atas 

70% layanan voice dan layanan paket data 

30%. 

b. Tinggi antena base station (ht) 35 meter. 

c. Tinggi antena mobile statiom (hr) 1,5 meter. 

d. Penguatan sektorisasi dengan tiga sektoral 

diasumsikan 2,6. 

e. Blocking Error Rate (BLER) untuk trafik 

layanan data diasumsikan 1%.    

 

3.1 Proses Perencanaan  

Proses perencanaan jaringan seluler 

CDMA 2000 1x (TELKOM Flexi) membutuhkan 

tahapan yang berhubungan dengan data-data 

parameter teknis yang akan menentukan kapasitas 

cell site, traffic dan power budgeting yang 

direncanakan. Pemilihan lokasi jaringan seluler 

harus mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, 

prediksi trafik, dan keadaan geografis di wilayah 

tersebut. Perencanaan jaringan seluler CDMA 

2000 1x (TELKOMFlexi) ini akan diterapkan 

pada semua proses perencanaan sistem Jeringan  

Seluler CDMA 2000 1x untuk layanan Voice dan 

Data   

\ 

3.2 Penentuan Lokasi Penelitian  

Penentuan lokasi pada studi Perencanaan 

sistem Jaringan Seluler CDMA 2000 1x (Telkom 

flexi) untuk layanan Voice dan Data merupakan 

studi kasus di Kecamatan Cibeber Kabupaten 

Cianjur Jawa Barat. Penentuan lokasi karena 

Cibeber sebagai wilayah sub urban dalam 

penentuan  Cell Site, prediksi jumlah pelanggan, 

prediksi perhitungan jumlah trafik untuk layanan 

voice dan data, total trafik (total offered traffic) 

dari lima, sepuluh, lima belasa dan duapuluh 

tahun depan. 

Prediksi jumlah pelanggan layanan 

CDMA 2000 1x (TELKOM Flexi) serta trafik 

dalam setiap analisis setiap perencanaan jaringan 

seluller CDMA 2000 1x (TELKOM Flexi), salah 

satunya  di Kecamatan Cibeber Kabupaten 

Cianjur  pada 5 sampai sampai dengan 15 tahun.  

Juga jika di asumsikan perkembangan jumlah 

pelanggan tertentu serta prediksi pembangunan 

jaringan Telkom Flexi pelanggan diklasifikasikan 

ke dalam dua kategori layanan, yaitu  voice dan 

data dengan prosentase tertentu. Sehingga jumlah 

pelanggan  serta trafik untuk layanan voice dan 

data dapat diprediksi sampai dengan 15 tahun. 

Dengan diketahui jumlah pelanggan dan 

trafik untuk pelanggan voice maupun data maka 

pada akhirnya akan dapat diketahui jumlah 

pelanggan, kanal, cell site dan trafik. 

Batas administratip wilayah Kecamatan 

Cibeber adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Timur, Kabupaten Bandung 

b. Sebelah Barat, Kecamatan Warung Kondang 

dan Kabupaten Sukabumi 

c. Sebelah Utara, Kecamatan Cilaku 

d. Sebelah Selatan, Kecamatan Campaka 
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         Gambar 3.1 Peta Wilayah kecamatan Cibeber 

 

Berdasarkan data statistik kecamatan 

Cibeber mempunyai luas wilayah 68,24 km
2 

dan 

letak geografis berada pada posisi 6º 21’ - 7º 25’ 

Lintang Selatan (LS) dan 106º 42’ – 106º 25’ 

Bujur Timur (BT) berada di bagian selatan kaki 

Gunung Gede pada ketinggian sekitar 458 meter 

di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 

15% sampai dengan 40%, dengan kondisi 

geografis yang sebagian besar berupa 

pegunungan, berbukit-bukit yang dipenuhi oleh 

pepohonan, sawah-sawah, perumahan yang 

tersebar,dan tidak jauh dari pusat kota Cianjur, 

maka wilayah kecamatan Cibeber dapat 

dikategorikan sebagai wilayah sub urban.  

Peta wilayah Kecamatan Cibeber dengan 

batas-batas administratip tersebut diatas dapat 

dilihat pada pada gambar 3.1 

 

 

Tabel 3.1 Data Teknis Reverse Link Budget 

 

NO Variabel Item Nilai 

1 Subcriber 

Terminal 

(MS) 

1. Tx Power Maximum 

2. Tx Coupler,  

3. Connector, Combiner and 
Body Loss 

4. Tx Antena Gain 

23 dBm 

2 dB 

0 dBi 
 

2.4dB 

2 Base 
Stasion 

(BS) 

1. Rx Antena Gain 
2. Rx Cable and Connector 

Loss 

3. Rx Noise Figure 
4. Rx Noise Density 

5. Rx interference Margin 

6. Information Rate 
7. Total effective Noise Plus      

    Interference Density 

17,5 dBi 
1,5 dB 

 

5 dB 
-174 dBm/Hz 

3 dB 

41,6 dB 
-166 dBm/Hz 

3 External 

factor 

1. Handoff Gain 

2. Lognormal Fade Margin 

3. Explicit Diversity Gain 

4 dB 

10,3 dB 

0 dB 

4 Eb/Io  7 dB 

 

Tabel 3.2  Data Spesifikasi CDMA 2000 1X 

 

No Parameter Nilai 

1 Radio Access DS-CDMA 

2 Chip Rate (W) 1,2288 Mcps 

3 Data Rate (R) 14,4 Kbps (voice) dan 144 Kbps (paket data) 

4 
Lebar 

Bandwith 
1,25 Mhz / Carrier 

5 Modulasi QPSK (forward) dan BPSK (reverse) 

6 

Skema 

transmit 

diversity 

Orthogonal transmit diversity space time 
spreading 

7 Frekuensi 800 MHz 

8 
Frekuensi 

Uplink 
824 - 849 MHz 

9 
Frekuensi 
Downlink 

869 – 894 MHz 

10 
Kode 

Channelisation 
Kode Walsh 4 – 128 bit 

11 

Kode 

identifikasi 

sumber sektor 

Short PN (32.768 bit) 512 unique offsets 
dibangkitkan oleh PN offsets. 

12 

Kode 

identifikasi 

sumber MS 

Long PN (242 bit) Unique offsets 

berdasarkan Electronic Serial Number tiap 

MS.   

13 Eb/No  7 dB 

 

3.3 Data Spesifikasi Teknis CDMA 2000 1x 

  CDMA 2000 1x sebagai teknik multiple 

access berdasarkan teknik spread spectrum pada 

kanal frekuensi dan waktu yang sama, setiap user 

mempunyai kode sandi pseudorandom tersendiri 

dimana kode sandi orthogonal dari seluruh kode 
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sandi lainnya. CDMA 2000 1x menggunakan chip 

rate sebesar 1,2288 Mcps dan spasi kanal 1,25 

MHz. 

 

Tabel 3.3  Data Teknis Forward Link Budget 
 

No Variabel Item Nilai Keterangan 

1 

 

Transmi
t Power 

(BS) 

1. Nominal power 

available at antenna 

port 
2. Pilot Channel Power 

 
 

3. Sync Channel Power 
 

 
 

4. Paging Channel 
Power 

 
 

5. Power Available for 
The Traffic Channel 

 

6. Cell Site Cable Loss 

 
 

7. Cell Site Transmit 

Antenna Gain 

 

39 dBm 

30,8 dBm 

 

20,8 dBm 

 

26,2 dBm 

 

38 dBm 

 

1,5 dB 

 

17,5 dBi 

 

Daya 

Maksimum 

 

(15% dari Max. 

power) 

(10% dari Max. 

Power) 

(35% dari Max. 

Power) 

(78% dari Max. 

Power) 

 

 

2 

Mobile 

Receive 

Signal 
Power  

(MS) 

1. Mobile Receive 

Antenna Gain 

2. Mobile body Loss 

3. Mobile Receive 

User Signal Power at  

    Full Rate 

2 dBi 

2 dB 

-109,31 

dBm 

 

3 

 

 
Thermal 

Noise  

Calculat
ion 

1. Mobile Noise Figure 
2. Thermal Noise 

Density 
3. Total Thermal Noise 

Power per Hz 

4. Spreading Bandwidth 
5, Total Thermal Noise 

Power External 

(Intermod/spectrum 
clearance)  

6. Interference 

7. Total Interference 

to the Traffic 

     Channel 

10,1 dB 

-174 

dBm/Hz 

-163,9 

dBm/Hz 

60,9 dB 

-103 dBm 

 

 

-118 dBm 

-98,2 dBm 

 

5 
Bit 

Energy 

Traffic Channel Bit 

Rate 
41,6 dB 

Bit Rate untuk 

13 Kbps 

Vocoder 

6 
Eb/Io 

Target 

 
7 dB 

 

 

Data-data teknis yang digunakan untuk 

perhitungan reverse link budget ditunjukkan  pada 

tabel 3.1 berikut : [9] Data spesifikasi teknis 

CDMA 2000 1x ditunjukan pada tabel 3.2 

dibawah ini : [9]. Untuk perhitungan forward link 

budget digunakan data-data seperti pada tabel 3.3 

sebagai berikut : [3] 

 

4.1 Prediksi Jumlah Pelanggan Potensial 

Berdasarkan rekomendasi ITU Rec M 

1930, data prediksi jumlah pengguna potensial per 

km
2
 (density user potensial/km

2
) untuk wilayah 

sub urban adalah 40 pelanggan per km
2
. 

Kecamatan Cibeber sebagai wilayah sub urban 

mempunyai luas area 68,24 km
2
, pelanggan 

potensial di wilayah tersebut berjumlah 2.730 

pelanggan. 

Jika di asumsikan pertumbuhan jumlah 

pengguna pelanggan 10%, 15 % dan 20 % per 

tahun, maka asumsi prediksi jumlah pelanggan 

potensial maksimal untuk 5 tahun sampai dengan 

15 tahun dapat di hitung dengan persamaan (2.1 ).  

Hasi perhitungan sesuai dengan persamaan (2.1) 

dapat dilihat pada tabel  4.1 sebagai berikut;  

1. Tabel 4.1 adalah Tabel  hasil perhitungan 

prediksi jumlah pelanggan dengan tingkat 

kenaikan 10 %, prosentase jumlah pelanggan 

voice 90 % dan pelanggan data 10%. 

 

Tabel. 4.1 Tabel Perediksi Pelanggan dengan  

                          kenaikan 10 % 

 

NO URAIAN 
EXISTIN

G 
5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice 
 ( pelanggan ) 

2.457 3.957 6.373 10.264 

2 
Pelanggan 
Data ( 
pelanggan ) 

273 440 708 1.140 

3 
Jumlah Voice 
dan Data 

2.730 4.397 7.081 11.404 

 

2. Tabel 4.2 adalah  Tabel  hasil 

perhitungan prediksi jumlah pelanggan 

dengan tingkat kenaikan 15 %, 

prosentase jumlah pelanggan voice 90 % 

dan pelanggan data 10%. 
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Tabel. 4.2 Tabel Perediksi Pelanggan dengan  

                                 kenaikan 15 % 

 

NO URAIAN EXISTING  
5 

TAHUN 
10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice 
( pelanggan ) 

2.457 4.942 9.940 19.993 

2 
Pelanggan 
Data 
( pelanggan ) 

273 549 1.104 2.221,18 

3 
Jumlah Voice 
dan Data 

2.730 5.491 11.044 
22.214,1

8 

 

3. Tabel 4.3 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi jumlah pelanggan dengan tingkat 

kenaikan 20 %, prosentase dan pelanggan 

data 10%. 

Tabel. 4.3 Tabel Prediksi ksi Pelanggan  

        dengan kenaikan 20% 

 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 
15 

TAHUN 

1 
Pelanggan Voice            
( pelanggan ) 

2.457 6.114 15.213 37.855 

2 
Pelanggan Data              
( pelanggan ) 

273 679 1.690 4.206 

3 
Jumlah Voice 
dan Data 

2.730 6.793 16.903 42.061 

 

4. Tabel 4.4 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi jumlah pelanggan dengan tingkat 

kenaikan 10 %, prosentase jumlah pelanggan 

voice 80 % dan pelanggan data 20%. 

Tabel. 4.4 Tabel Prediksi ksi Pelanggan  

        dengan kenaikan 10% 

 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan Voice            
( pelanggan ) 

2.457 3.518 5.665 9.123 

2 
Pelanggan Data              
( pelanggan ) 

273 879 1.416 .281 

3 
Jumlah Voice dan 
Data 

2.730 4.397 7.081 11. 2404 

       

5. Tabel 4. adalah  hasil perhitungan prediksi 

jumlah pelanggan dengan tingkat kenaikan 

15 %, prosentase jumlah pelanggan voice 80 

% dan pelanggan data 20%. 

 

 

 

 

 

Tabel. 4.5 Tabel Prediksi ksi Pelanggan  

        dengan kenaikan 15% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice               
( pelanggan ) 

2.457 4.393 8.835 17.771 

2 
Pelanggan 
Data                
( pelanggan ) 

273 1.098 2.209 4.443,18 

3 
Jumlah Voice 
dan Data 

2730 5491 11.044 22.214,18 

 

6. Tabel 4.6 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi jumlah pelanggan dengan tingkat 

kenaikan 20 %, prosentase jumlah 

pelanggan voice 80 % dan pelanggan data 

20%. 

 

          Tabel. 4.6 Tabel Prediksi ksi Pelanggan dengan  

                             kenaikan 20% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice             
( pelanggan ) 

2.457 5.434 13.522 33.649 

2 
Pelanggan 
Data ( 
pelanggan ) 

273 1.359 3.381 8.412 

3 
Jumlah Voice 
dan Data 

2730 6.793 16.903 42.061 

 

 

7. Tabel 4.7 adalah  hasil perhitungan prediksi 

jumlah pelanggan dengan tingkat kenaikan 

10 %, prosentase jumlah pelanggan voice 70 

% dan pelanggan data 30%. 

 

Tabel. 4.7 Tabel Prediksi ksi Pelanggan dengan 

                        kenaikan 10% 

NO URAIAN EXISTING 5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice             

( pelanggan ) 

2.457 3.078 4.957 7.983 

2 
Pelanggan 
Data               
( pelanggan ) 

273 1.319 2.124 3.421 

3 
Jumlah Voice 
dan Data 

2730 4.397 7.081 11.404 

 

8. Tabel 4.8 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi jumlah pelanggan dengan tingkat 

kenaikan 15 %, prosentase jumlah 
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pelanggan voice 70 % dan pelanggan data 

30%. 

 

Tabel. 4.8 Tabel Prediksi ksi Pelanggan dengan  

                         kenaikan 15% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice            
( pelanggan ) 

2.457 3.844 7.731 15.550 

2 
Pelanggan 
Data ( 
pelanggan ) 

273 1.647 3.313 6.664 

3 
Jumlah  
Voice dan 
Data 

2730 5.491 11.044 22.214 

 

9. Tabel 4.9 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi jumlah pelanggan dengan tingkat 

kenaikan 20 %, prosentase jumlah 

pelanggan voice 70 % dan pelanggan data 

30%. 

         Tabel. 4.9 Tabel Prediksi ksi Pelanggan dengan 

                             kenaikan 20% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice               
( pelanggan ) 

1.911 4.755 11.832 37.855 

2 
Pelanggan 
Data                
( pelanggan ) 

819 2.038 5.071 10.206 

3 
Jumlah Voice 
dan Data 

2.730 6.793 16.903 48.061 

 

 Pada tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.9, 

terlihat dengan  bahwa dengan bertambahnya 

waktu setiap lima tahun dan tingkat kenaikan 

pelanggan tertentu maka jumlah pelanggan akan 

naik secara significant baik itu untuk pelanggan 

voice maupun pelanggan data. Pada grafik 

pelanggan akan mengalami  kenaikan secara 

dratis pada tahun ke sepuluh. 

 

4.2 Perhitungan Prediksi Kebutuhan  

Kanal dan Trafik 

Berdasarkan tabel erlang maka jumlah 

masing-masing kanal dengan GOS 1%, dengan 

tingkat kenaikan pelanggan  10%, 15% dan 20%,  

prosentase jumlah pelanggan voice dan data 

adalah 90% : 10%, 80% : 20% dan 70% : 30% 

dapat dilihat pada tabel 4.10.  

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa 

dengan kenaikan jumlah pelanggan, maka jumlah 

kanal yang dibutuhkan juga akan bertambah. 

Penambahan jumlah kanal tersebut sesuai dengan 

kenaikan jumlah pelanggan, baik pelanggan voice 

atau pelanggan data, dengan prosentase pelanggan 

voice dan data tertentu. 

Tabel. 4.10 Tabel Jumlah Kanal 

NO 
KENAIKAN 

PELANGGAN 
VOICE : DATA 

(%) 
EXISTIN

G 
5 TAHUN 

10 
TAHUN 

15 TAHUN 

1 

Kenaikan 
10% 

90% : 10% 55 82 128 195 

2 80% : 20% 55 100 188 375 

3 70% : 30% 55 121 275 700 

4 

Kenaikan 
15% 

90% : 10% 55 71 114 175 

5 80% : 20% 55 90 170 325 

6 70% : 30% 55 110 250 600 

7 

Kenaikan 
20% 

90% : 10% 55 66 100 155 

8 80% : 20% 55 80 150 275 

9 70% : 30% 55 97 222 510 

 
 

4.2.1 Perhitungan Prediksi Kebutuhan 

Trafik Layanan Voice. 

 

 Berdasarkan rata-rata call duration adalah 

120 detik, BHCA = 1,25 call BH/subs dan activity 

factor untuk layanan voice = 0,4 (sub-bab 2.4.d). 

Dengan data-data tersebut, maka kebutuhan trafik 

(offered traffic) tiap pelanggan untuk layanan 

voice dapat dihitung dengan persamaan (2.2). 

Persamaan (2.2) didapatkan  jumlah pengguna 

layanan voice akan didapatkan kebutuhan trafik 

(offered traffic) dapat di hitung dengan persamaan 

(2.3)  

           Dengan didapatkan kebutuhan trafik 

(offered traffic) dalam erlang dan ditetapkan GOS 

1% maka jumlah kanal yang dibutuhkan untuk 

trafik dengan nilai tertentu (lihat tabel erlang). 
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Pada sistem CDMA 2000 1x untuk 

mengakomodasikan layanan voice digunakan 

fundamental channel dengan data rate sebesar 9.6 

Kbps/kanal (rate set 1) atau 14,4 Kbps/kanal (rate 

set 2).  

Apabila pada perencanaan yang akan 

dilakukan di wilayah kecamatan Cibeber 

menggunakan data rate 14,4 Kbps/kanal, maka 

jumlah kebutuhan trafik (offered traffic) dalam 

satuan bps  dihitung dengan persamaan (2.4) 

CDMA 2000 1x sebagai teknik multiple 

access berdasarkan teknik spread spectrum pada 

kanal frekuensi dan waktu yang sama, setiap user 

mempunyai kode sandi pseudorandom tersendiri 

dimana kode sandi orthogonal dari seluruh kode 

sandi lainnya. CDMA 2000 1x menggunakan chip 

rate sebesar 1,2288 Mcps dan spasi kanal 1,25 

MHz.  

 

4.2.2 Perhitungan Prediksi Kebutuhan 

Trafik Layanan  Data  

 

            Kebutuhan trafik untuk layanan paket data 

dengan average throughput per user adalah 

129,77 Kbyte BH/subscriber, dapat dihitung 

dengan persaman (2.5). Karena dalam prakteknya 

troughput tidak mungkin 100% dan jaringan data 

juga mengalami blocking, maka Jumlah offered 

traffik untuk layanan data di atas harus ditambah 

untuk mengantisipasi blocking yang terjadi. 

Apabila diasumsikan blocking yang terjadi adalah 

1%, maka untuk mengantisipasi adanya blocking 

tersebut kebutuhan trafik yang dibutuhkan dapat 

dihitung dengan persamaan (2.6)  

 

4.2.3 Perhitungan Total Offered Traffic per 

Site  

Diketahui data-data parameter dari tabel 

(3.1) yang digunakan untuk perhitungan yaitu 

sebagai, W = 1,2288 Mcps, R = 14,4 Kbps, Eb/No 

= 7 dB = 5, β = 2,4, α = 1  dan f = 0,6 

Dengan data parameter tersebut diatas 

maka dihitung jumlah kanal per cell site dengan 

menggunakan persamaan (2.7). Jumlah kanal per 

sektor dihitung dengan persamaan (2.8).  Dengan 

data rate 14,4 Kbps dan jumlah kanal per sektor 

adalah 9 kanal, maka total offered traffic yang 

dapat diakomodasikan oleh suatu frekuensi 

pembawa dalam satu sektor dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan (2.9) 

 Jika dalam perencanaan ini digunakan 

sistem antena three sectoral dengan gain sectoral 

2,6, maka total offered traffic per cell site dapat 

dihitung dengan menggunakan  persamaan (2.10). 

Pada table di bawah ini adalah hasil perhitungan 

traffic dengan kenaikan pelanggan  10%, 15% dan 

20%,  prosentase jumlah pelanggan voice dan data 

adalah 90% : 10%, 80% : 20% dan 70% : 30%  

adalah sebagai berikut ; 

1. Tabel 4.11 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi Offered Traffic dengan tingkat 

kenaikan 10 %, prosentase jumlah pelanggan 

voice 90 % dan pelanggan data 10%. 

 

Tabel. 4.11 Offered Traffic dengan  kenaikan   

                           Pelanggan 10 % 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered 
Traffic Voice 
( bps ) 

811008 1209139 1887437 2875392 

2 
Offered 
Traffic Data  
( bps ) 

81797.8 129931 209072 336641 

3 

Offered 
Traffic per 
cell site          
( bps ) 

345047 345047 345047 345047 

 
 

2. Tabel 4.12 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi Offered Traffic dengan tingkat 

kenaikan 15 %, prosentase jumlah pelanggan 

voice 90 % dan pelanggan data 10%. 
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           Tabel. 4.12 Offered Traffic dengan  kenaikan   

                                   Pelanggan 15 % 

NO URAIAN EXISTING 5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 

Voice ( bps ) 
811008 1474560 2772173 5529600 

2 
Offered Traffic 

Data ( bps ) 
81797.78 162119.1 326009.9 655912 

3 
Offered Traffic 

per cell site (bps) 
345047.0 345047 345047 345047 

 

3. Tabel 4.13 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi Offered Traffic dengan tingkat 

kenaikan 20 %, prosentase jumlah 

pelanggan voice 90 % dan pelanggan data 

10%. 

         Tabel. 4.13 Offered Traffic dengan  kenaikan 

                                Pelanggan 20 % 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

811008 1784217.6 4055040 10321920 

2 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

81797.78 200507.92 499055.05 1242026.9 

3 
Offered Traffic 
per cell site  ( bps 
) 

345047.04 345047.04 345047.04 345047.04 

 

4. Tabel 4.14 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi Offered Traffic dengan tingkat 

kenaikan 10 %, prosentase jumlah pelanggan 

voice 80 % dan pelanggan data 20%. 

 

                    Tabel. 4.14 Offered Traffic dengan  

                                 kenaikan  Pelanggan 10 % 

NO URAIAN EXISTING 5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

737280 1091174.4 1680998.4 2580480 

2 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

161233.17 259567.68 418143.16 673576.66 

3 
Offered Traffic 
per cell site       
( bps) 

345047.04 345047.04 345047.04 345047.04 

 

 

5. Tabel 4.15 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi Offered Traffic dengan tingkat 

kenaikan 15 %, prosentase jumlah pelanggan 

voice 80 % dan pelanggan data 20%. 

 

Tabel. 4.15 Offered Traffic dengan  kenaikan 

                           Pelanggan 15 % 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

737280 1327104 2506752 4792320 

2 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

161233.2 324238.1 652315.1 1312066 

3 
Offered Traffic 
per cell site 
(bps) 

345047 345047 345047 345047 

 

6. Tabel 4.16 adalah  hasil perhitungan prediksi 

Offered Traffic dengan tingkat kenaikan 20 

%, prosentase jumlah pelanggan voice 80 % 

dan pelanggan data 20%. 
 

Tabel. 4.16 Offered Traffic dengan  kenaikan 

                           Pelanggan 20 % 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

737280 1622016 3686400 8847360 

2 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

161233.169 401311.13 998405.393 2484053.88 

3 
Offered Traffic 
per cell site     
( bps ) 

345047.04 345047.04 345047.04 345047.04 

 

7. Tabel 4.17 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi Offered Traffic dengan tingkat 

kenaikan 10 %, prosentase jumlah 

pelanggan voice 70 % dan pelanggan data 

30%. 

 

       Tabel. 4.17  Offered Traffic dengan  kenaikan  

Pelanggan 10 % 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

648806.4 1209139.2 1887436.8 2875392 

2 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

241849.754 129931.492 209071.582 336640.683 

3 
Offered Traffic 
per cell site 
(bps) 

345047.04 345047.04 345047.04 345047.04 

 

8. Tabel 4.18 adalah  Tabel  hasil perhitungan 

prediksi Offered Traffic dengan tingkat 

kenaikan 15 %, prosentase jumlah 

pelanggan voice 70 % dan pelanggan data 

30%. 
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Tabel. 4.18  Offered Traffic dengan  kenaikan  

Pelanggan 15 % 

NO URAIAN EXISTING 5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

648806.4 1179648 2211840 4055040 

2 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

241849.75 486357.2 978325.07 1966448.2 

3 
Offered Traffic 
per cell site 
(bps) 

345047.0 345047.0 345047.0 345047.0 

 

9. Tabel 4.19 adalah  Tabel  hasil 

perhitungan prediksi Offered Traffic 

dengan tingkat kenaikan 20 %, prosentase 

jumlah pelanggan voice 70 % dan 

pelanggan data 30%. 

 

Tabel. 4.19 Offered Traffic dengan  kenaikan  

Pelanggan 20 % 

NO URAIAN EXISTING 5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

648806.4 1430323 4055040 10321920 

2 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

241849.8 607837.3 499055 1242027 

3 
Offered Traffic 
per cell site 
(bps ) 

345047 345047 345047 345047 

 

Dari tabel 4.11 sampai dengan tabel 4.19dapat 

diketahui bahwa dengan kenaikan jumlah 

pelanggan, maka kanal yang dibutuhkan juga akan 

makin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah 

kanal maka dari tabel dan gambar tersebut dapat 

dikataui bahwa kebutuhan Offered traffik juga 

akan bertambambah. Kenaikan/penambahan 

offered traffik juga secara signifikan dengan 

tingkat kenaikantertentu, dan prosentase 

pelanggan voice data tertentu pula. 

  

4.3      Perhitungan Jumlah Cell site 

Dari hasil perhitungan total offered dan 

total offered trafficcell, maka jumlah cell site yang 

dibutuhkan untuk mencakup luas wilayah 

kecamatan Cibeber dapat dihitung dengan 

persamaan (2.11). Karena luas wilayah kecamatan 

Cibeber sebesar 68,24 km
2
, maka luas wilayah 

area cakupan tiap cell site dapat dihitung dengan 

persamaan (2.12). Apabila luas tiap cell site telah 

didapatkan, maka jari-jari cell site (Radius cell 

site) dapat dihitung dengan persamaan (2.13). 

Hasil Perhitungan Jumlah cell site, 

Luas/cell site dan Radius /cell site dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4.20 adalah hasil perhitungan untuk 

menentukan jumlah cell site dengan tingkat 

kenaikan tertentu. 

 

Tabel. 4.20  Jumlah Cell Site dengan Kenaikan 10%, 

15% dan 20% 

N
O 

KENAI
KAN 

PELAN
GGAN 

VOICE : 
DATA (%) 

EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Kenai
kan 
10% 

90% : 10% 3 4 6 10 

80% : 20% 3 4 6 10 

70% : 30% 3 4 6 10 

2 
Kenai
kan 
15% 

90% : 10% 3 5 9 18 

80% : 20% 3 5 10 18 

70% : 30% 3 5 10 18 

3 
Kenai
kan 
20% 

90% : 10% 3 6 14 34 

80% : 20% 3 6 14 33 

70% : 30% 3 6 14 33 

 

Degan kenaikan jumlah pelanggan, 

jumlah kanal dan traffiknya juga akan semakin 

naik, maka kebutuhan akan sell site juga akan 

bertambah. Karena kapasitas setiap cell site akan 

dibatasi oleh jumlah pelanggan/traffik/kanal, 

sehingga jika pelangganya sudah mencapai 

maksimal, maka perlu penambahan cell site tabel 

4.20 . Penambahan jumlah cell site dengan tingkat 

kenaikan tertentu tidak akan terpengaruhi oleh 

prosentase pelanggan voice dan pelanggan data. 

Prosentase pelanggan voice dan data akan 

mempunyai kenaikan jumlah cell site yang sama. 

Hasil perhitungan luas/cell site dapat 

dilihat pada tabel 4.21 dibawah ini. 

 Tabel. 4.21  Luas/Cell Site dengan Kenaikan 
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                                   10%, 15% dan 20% 

N
O 

KENAIKAN 
PELANGGA

N 

VOICE : 
DATA 

(%) 
EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Kenaikan 

10% 

90% : 
10% 

22.747 17.06 11.373 6.824 

80% : 
20% 

22.747 17.06 11.373 6.824 

70% : 
30% 

22.747 17.06 11.373 6.824 

2 
Kenaikan 

15% 

90% : 
10% 

22.747 13.643 7.582 3.791 

80% : 
20% 

22.747 13.643 7.582 3.791 

70% : 
30% 

22.747 13.643 7.582 3.791 

3 
Kenaikan 

20% 

90% : 
10% 

22.747 11.373 4.874 2.007 

80% : 
20% 

22.747 11.373 4.874 2.068 

70% : 
30% 

22.747 11.373 4.874 2.007 

 

Penambahan jumlah cell site, maka luas pada 

setiap cell site menjadi berkurang.  Pada tabel 

4.21, pada tingkat kenaikan pelanggan tertentu 

tanpa melihat perbandingan jumlah pelanggan 

voice dan pelanggan data, pengurangan luas/cell 

site akan sama pada kenaikan  setiap lima tahun. 
 

Tabel. 4.22  Radius/Cell Site dengan Kenaikan 10%, 

15% dan 20% 

NO 
KENAIKAN 

PELANGGAN 

VOICE 
: 

DATA 
(%) 

EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Kenaikan 

10% 

90% : 
10% 2.9 2.6 2.1 1.6 

80% : 
20% 2.9 2.6 2.1 1.6 

70% : 
30% 2.9 2.6 2.1 1.6 

2 
Kenaikan 

15% 

90% : 
10% 2.9 2.3 1.7 1.2 

80% : 
20% 2.9 2.3 1.7 1.2 

70% : 
30% 2.9 2.3 1.7 1.2 

3 
Kenaikan 

20% 

90% : 
10% 2.9 2.1 1.4 1.0 

80% : 
20% 2.9 2.1 1.4 1.0 

70% : 
30% 2.9 2.1 1.4 1.0 

 

Karena luas setiap cell site menjadi berkurang, 

maka radius dari setiap cell site juga akan menjadi 

berkurang juga. Berkurangnya radius setiap cell 

site tidak dipengaruhi oleh perbandingan jumlah 

pelanggan voice dan pelanggan data pada dsetiap 

kenaikan tertentu, sehingga akan sama pada setiap 

lima tahun. 

 

 

4.4  Perhitungan Link Budget   

 Dalam perhitungan link budget dibagi ke 

dalam dua bagian, yaitu perhitungan reverse link 

budget dan perhitungan forward link budget.  

Reverse link budget adalah perhitungan link 

budget dari sisi BTS ke MS, sedangkan 

perhitungan forward link budget adalah 

perhitungan link budget dari sisi MS ke BTS. 

4.4.1  Perhitungan Reverse Link Budget  

 Untuk perhitungan link budget arah 

forward, data teknis perangkat digunakan untuk 

mengetahui perbandingan energy per bit to 

interference ratio (Eb/Io).  

Pada tabel 3.1 diatas, maka dapat dihitung path 

loss maksimum dengan menggunakan persamaan 

(2.14) dan (2.15), dengan model propagasi dengan 

menggunakan persamaan Okumura–Hatta, maka 

dapat dibandingkan path loss maksimum hasil 

perhitungan link budget dengan perhitungan path 

loss pada cell site hasil perencanaan. Dengan 

mengetahui tinggi antena base station dan antena 

MS, maka perhitungan path loss menggunakan 

model propagasi Okumura–Hatta  sesuai 

persamaan (2.16). Dengan terlebih dahulu 

dihitung faktor koreksi antena mobile station a(hr) 

dengan menggunakan persamaan (3.17) 

  

4.4.2 Perhitungan Forward Link Budget 

Data-data pada tabel 3.3 tersebut di atas 

dapat dihitung berapa nilai Eb/Io atau 

perbandingan antara energy per bit dengan total 

interference pada traffic channel yaitu dengan 

menggunakan persamaan (2.18). Sedangkan untuk 

menghitung Energy per Bit at Full Rate pada 

persamaan (2.19). Total  Interference to the 

Traffic Channel per Hz menggunakan persamaan 

(2.20).  
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4.5  Perhitungan Receive Signal Level 

Minimum (RSLm) 

Jika di ketahui data pada tabel 3.1, yaitu 

bit rate (R) 14,4 Kbps dan chip rate (W) 

1,2288Mcps,  maka processing gain (G) dapat 

dihitung dengan persamaan (2.23). Untuk 

menghitung total effective noise diperlukan data-

data parameter Receiver Noise Figure = 10,1 dB 

(tabel 3.2), Konstanta Boltzmann (k) = 1,38110
-

23
 J/K, T = 290

o
 Kelvin  dan W 1,2288 Mcps 

Dari data-data tersebut, maka total 

effective noise penerima dapat dihitung dengan 

persamaan (2.22). hasil perhitungan processing 

gain (G), total effective dan interference margin 

(IM). Maka kuat sinyal penerimaan minimum 

(RSLm) dapat dihitung dengan persamaan (2.21). 

Tabel 4.23 adalah tabel perhitungan link 

Bugeting. Pada tabel 4.23 adalah tabel dan grafik 

dari hasil perhitungan link budgeting untuk 

mengetahui path loss pada trasnsmisi Seluler. 

 

Tabel. 4.23 Tebel Link Budgeting  untuk Path Loss  

NO 
PATH 
LOSS 

PROSNTASE KENAIKAN PELANGGAN 

10% 15% 20% 

5 Th 
10 
Th 

15 
Th 

5 
Th 

10 
Th 

15 
Th 

5 
Th 

10 
Th 

15 
Th 

1 
L ( 90% 
: 10% ) 

130 
 

12
7 

12
2.6 

12
8 

12
3 

11
8 

12
7 

12
0 

11
7 

2 
L ( 80% 
: 20% ) 

130 
 

12
7 

12
3 

12
8 

12
2 

11
8 

12
3 

12
0 

11
5 

3 
L ( 70% 
: 30% ) 

130 
 

12
7 

12
2 

12
8 

12
2 

11
9 

12
7 

12
0 

11
4 

 

Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa 

kenaikan pelanggan dengan tingkat kenaikan 

10%, 10% dan 15% tidak terlalu mempengaruhi 

dalam perencanaan link budgeting, semakain 

bertambahnya jumlah cell site, maka luas/cell site 

menjadi semakin berkurang maka jarak radius 

link makin berkurang. Dengan semakin 

berkurangnya radius cell/ site maka semakin kecil 

besarnya path loss tersebut. Dengan nilai path 

loss yang kecil maka kualitas signalnya akan 

semakin bagus. 

  

4.6   Rekapitulasi Perhitungan dan Analisis 

          Untuk perhitungan link budget, dibutuhkan 

data spesifikasi perangkat yang akan digunakan 

seperti Tx/Rx Power, Tx/Rx Total Connection 

Loss,  Tx/Rx Antenna Gain, Noise Figure dan 

data-data yang lainnya. Pada perhitungan link 

budget arah reverse untuk mengetahui apakah 

daya yang diterima base station lebih besar dari 

sensitivitas perangkat penerima yang digunakan. 

Agar syarat tersebut terpenuhi, maka loss yang 

terjadi pada pelanggan di ujung site tidak boleh 

lebih dari loss maksimum yang diperbolehkan.  

 Dengan mengacu perhitungan yang telah 

ditabelkan seperti pada pembahasan diatas, 

didapatkan rekapitulasinya sebagai berikut; 

1. Rekapitulasi hasil perhitungan dengan 

pelanggan voice 90%, data 10 % rate 

pertunbuhan jumlah pelanggan masing-

masing pada 10 %, 15 %, 20% tabel 4.24, 

4.25 dan 4.26 

2. Rekapitulasi hasil perhitungan dengan 

pelanggan voice 80%, data 20 % dengan rate 

pertunbuhan jumlah pelanggan masing-

masing pada 10 %,   15 % dan 20% tabel 4.27, 

4.28 dan 4.29. 

3. Rekapitulasi hasil perhitungan dengan 

pelanggan voice 70%, data 20 % dengan rate 

pertunbuhan jumlah pelanggan masing-

masing pada 10 %,   15 % dan 20%, tabel 

4.30, 4.31 dan 4.32. 

 

 

 

Tabel. 4.24  Rekapitulasi Perhitungan cell site  
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                                Kenaikan 10% 

   
  

 

NO URAIAN EXISTING 5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan Voice        
( pelanggan ) 

2493 3957 6373 10264 

2 
Pelanggan Data          
( pelanggan ) 

277 440 708 1140 

3 Jumlah Kanal 55 82 128 195 

4 
Offered Traffic 
Voice (bps) 

811008 1209139 1887437 2875392 

5 
Offered Traffic 
Data    ( bps ) 

81797.8 129931 209072 336641 

6 
Offered Traffic per 
cell site ( bps ) 

345047 345047 345047 345047 

7 
Jumlah cell site           
( cell site ) 

3 4 6 10 

8 
Luas/cell site ( km² 
) 

22.7467 17.06 11.3733 6.824 

9 
Radius cell site( 
km ) 

2.9 2.6 2.1 1.6 

 

Tabel. 4.25  Rekapitulasi Perhitungan cell site  
                            Kenaikan 15% 
 

NO URAIAN EXISTING 5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice ( 
pelanggan ) 

2493 4942 9940 19993 

2 
Pelanggan Data   
( pelanggan ) 

277 549 1104 2221.18 

3 Jumlah Kanal 55 100 188 375 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

811008 1474560 2772173 5529600 

5 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

81797.78 162119.1 326009.9 655912 

6 
Offered Traffic 
per cell site ( bps 
) 

345047.04 345047 345047 345047 

7 
Jumlah cell site     
( cell site ) 

3 5 9 18 

8 
Luas/cell site          
( km² ) 

22.7466 13.648 7.582 3.7911 

9 
Radius cell site     
( km ) 

2.9 2.3 1.7 1.2 

 

Tabel.4.26  Rekapitulasi Perhitungan cell site  
                               Kenaikan 20% 

      

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan Voice 
( pelanggan ) 

2493 6114 15213 37855 

2 
Pelanggan Data    
( pelanggan ) 

277 679 1690 4206 

3 Jumlah Kanal 55 121 275 700 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

811008 1784217.6 4055040 10321920 

5 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

81797.78 200507.9 499055.0 1242026.9 

6 
Offered Traffic 
per cell site ( 
bps) 

345047.04 345047.04 345047.04 345047.04 

7 
Jumlah cell site     
( cell site ) 

3 6 14 34 

8 
Luas/cell site 
 ( km² ) 

22.746 11.373 4.874 2.0070588 

9 
Radius cell site        
( km ) 

2.9 2.1 1.4 km 1 

 
         Tabel. 4.27  Rekapitulasi Perhitungan cell site 

                                   Kenaikan 10% 

 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice ( 
pelanggan ) 

2184 3518 5665 9123 

2 
Pelanggan Data   
( pelanggan ) 

546 879 1416 2281 

3 Jumlah Kanal 50 74 114 175 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

737280 
1091174.

4 
1680998.4 2580480 

5 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

161233.17 
259567.6

8 
418143.16 673576.66 

6 
Offered Traffic 
per cell site ( 
bps) 

345047.04 
345047.0

4 
345047.04 345047.04 

7 
Jumlah cell site   
( cell site ) 

3 4 6 10 

8 
Luas/cell site       
( km² ) 

22.746667 17.06 11.373333 6.824 

9 
Radius cell site    
( km ) 

2.9 2.6 2.1 1.6 

 

Tabel. 4.28 Rekapitulasi Perhitungan cell site  

                            Kenaikan 15% 

NO URAIAN 
EXISTIN

G  
5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice   
 ( pelanggan ) 

2184 4393 8835 17771 

2 
Pelanggan Data   
( pelanggan ) 

546 1098 2209 4443.18 

3 Jumlah Kanal 50 90 170 325 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

737280 1327104 2506752 4792320 

5 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

161233.2 324238.1 652315.1 1312066 

6 
Offered Traffic 
per cell site 
(bps) 

345047 345047 345047 345047 

7 
Jumlah cell site   
( cell site ) 

3 5 10 18 

8 
Luas/cell site       
( km² ) 

22.74667 13.648 6.824 3.791111 

9 
Radius cell site    
( km ) 

2.9 2.3 1.6 1.2 

 

Tabel. 4.29 Rekapitulasi Perhitungan cell site 

                    Kenaikan 20% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan 
Voice 
( pelanggan ) 

2184 5434 13522 33649 

2 
Pelanggan Data   
( pelanggan ) 

546 1359 3381 8412 

3 Jumlah Kanal 50 110 250 600 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

737280 1622016 3686400 8847360 

5 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

161233.169 401311.13 998405.393 2484053.88 

6 
Offered Traffic 
per cell site 
(bps) 

345047.04 345047.04 345047.04 345047.04 

7 
Jumlah cell site   
( cell site ) 

3 6 14 33 

8 
Luas/cell site       
( km² ) 

22.746 11.373 4.874 2.067 

9 
Radius cell site    
( km ) 

2.9 2.1 1.4 1 

          Tabel. 4.30 Rekapitulasi Perhitungan cell site  



 

 

Jurnal Teknologi, Vol. I, Edisi 25, Periode Juli-Desember 2014                                                                                     87 

 

                             Kenaikan 10% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan Voice 
( pelanggan ) 

1911 3957 6373 10264 

2 
Pelanggan Data 
( pelanggan ) 

819 440 708 1.140 

3 Jumlah Kanal 44 66 100 155 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

648806.4 1209139.2 1887436.8 2875392 

5 
Offered Traffic 
Data 
( bps ) 

241849.7
54 

129931.49
2 

209071.582 336640.683 

6 
Offered Traffic per 
cell site ( bps ) 

345047.0
4 

345047.04 345047.04 345047.04 

7 
Jumlah cell site 
( cell site ) 

3 4 6 10 

8 
Luas/cell site         
( km² ) 

22.746 17.06 11.373 6.824 

9 
Radius cell site     
( km ) 

2.9 2.6 2.1 1.6 

 

           Tabel. 4.31  Rekapitulasi Perhitungan cell site  

                               Kenaikan 15% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan Voice 
( pelanggan ) 

1911 4942 9940 19993 

2 
Pelanggan Data 
( pelanggan ) 

819 549 1104 2221.18 

3 Jumlah Kanal 44 80 150 275 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

648806.4 1179648 2211840 4055040 

5 
Offered Traffic 
Data( bps ) 

241849.75 486357.2 978325.07 1966448.2 

6 
Offered Traffic per 
cell site ( bps ) 

345047.04 345047.04 345047.04 345047.04 

7 
Jumlah cell site 
( cell site ) 

3 5 10 16 

8 
Luas/cell site         
( km² ) 

22.746 13.648 7.582 3.791 

9 
Radius cell site     
( km ) 

2.9 2.3 1.7 1.2 

 

Tabel. 4.32  Rekapitulasi Perhitungan cell site  

                    Kenaikan 20% 

NO URAIAN EXISTING  5 TAHUN 10 TAHUN 15 TAHUN 

1 
Pelanggan Voice  
( pelanggan ) 

1911 4755 11832 37855 

2 
Pelanggan Data   ( 
pelanggan ) 

819 2038 5071 4206 

3 Jumlah Kanal 44 97 222 510 

4 
Offered Traffic 
Voice ( bps ) 

648806.4 1430323 4055040 10321920 

5 
Offered Traffic 
Data ( bps ) 

241849.8 607837.3 499055 1242027 

6 
Offered Traffic per 
cell site ( bps ) 

345047 345047 345047 345047 

7 
Jumlah cell site     
( cell site ) 

3 6 14 33 

8 
Luas/cell site         
( km² ) 

22.74667 11.373 4.874286 2.007059 

9 
Radius cell site     
( km ) 

2.9 2,098 1.4 1 

 

Sedangkan rekapitulasi  hasil perhitungan  

Path loss dengan pelanggan voice 70%, data 20 % 

dengan rate pertunbuhan jumlah pelanggan 

masing-masing pada 10 %,   15 % dan 20%, tabel 

4.33 

 

Tabel. 4.33  Rekapitulasi  Path Loss pada Link 

Budgeting 

NO 
PATH 
LOSS 

PROSNTASE KENAIKAN PELANGGAN 

10% 15% 20% 

5 Th 
10 
Th 

15 Th 5 Th 
10 
Th 

15 
Th 

5 Th 
10 
Th 

15 
Th 

1 
L ( 90% 
: 10% ) 130 127 122.6 128 123 118 127 120 117 

2 
L ( 80% 
: 20% ) 130 127 123 128 122 118 123 120 115 

3 
L ( 70% 
: 30% ) 130 127 122 128 122 119 127 120 114 

 

 Dari Rekapitulasi tabel hasil perhitungan, 

maka karena wilayah cibeber termasuk dalam 

suburban dengan tingkat kenaikan pelanggan 

10%, dan prosentase pelanggan voice dan data 

adalah 90% : 10%, dengan data seperti pada tabel 

diatas.  

 

4.7 Kesimpulan 

Analisa Perencanaan Jaringan Seluller CDMA 

CDMA 20001x (Telkom flexi) untuk layanan 

voice dan data dalam waktu 15 tahun ke depan 

adalah sebagi berikut; 

1. Bertambahnya waktu setiap lima tahun dan 

tingkat kenaikan pelanggan tertentu maka 

jumlah pelanggan akan naik secara linier  baik 

pelanggan voice ataupun pelanggan data. 

Kenaikan pelanggan akan mengalami 

kenaikan secara dratis pada tahun ketiga ( 10 

tahun ke 15 tahun) yaitu dari 7.081 pelanggan 

menjadi 11.404 pelanggan. Penambahan 

jumlah kanal tersebut sesuai dengan kenaikan 

jumlah pelanggan, baik pelanggan voice atau 

pelanggan data, dengan prosentase pelanggan 

voice dan data tertentu. 
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2. Jika jumlah kanal bertambah, maka kebutuhan 

Offered traffik baik itu untuk voice maupun 

data juga akan bertambah karena dibutuhkan 

lalu lintas traffic yang padat. 

3. Kenaikan jumlah pelanggan, jumlah kanal dan 

traffiknya akan sangat berpengaruh terhadap 

jumlah Cell Site, dan jumlah cell site juga 

harus bertambah juga. Karena kapasitas setiap 

cell site akan dibatasi oleh jumlah 

pelanggan/traffik/kanal, sehingga jika 

pelangganya sudah mencapai maksimal, maka 

perlu penambahan cell site. Penambahan 

jumlah cell site dengan tingkat kenaikan 

tertentu tidak akan terpengaruhi oleh 

prosentase pelanggan voice dan pelanggan 

data. Prosentase pelanggan voice dan data 

akan mempunyai kenaikan jumlah cell site 

yang sama. 

4. Pentambahan jumlah cell site, maka akan 

mengakibatkan luas pada setiap cell site akan 

menjadi berkurang, pada tingkat kenaikan 

pelanggan tertentu tanpa melihat 

perbandingan jumlah pelanggan voice dan 

pelanggan data, pengurangan luas/cell site 

akan sama pada kenaikan  setiap lima tahun.  

5. Karena luas setiap cell site menjadi 

berkurang, maka radius dari setiap cell site 

juga akan menjadi berkurang juga. 

Berkurangnya radius setiap cell site tidak 

dipengaruhi oleh perbandingan jumlah 

pelanggan voice dan pelanggan data pada 

dsetiap kenaikan tertentu, sehingga akan sama 

pada setiap lima.  

6. Kenaikan pelanggan dengan tingkat kenaikan 

10%, 15% dan 20% tidak terlalu 

mempengaruhi dalam link budgeting yaitu 

dari 130 dB, 127 dB dan 122,6 dB. Semakin 

dekat jarak radius link maka semakin kecil 

besarnya path loss tersebut, dengan besar path 

loss makin kecil maka kualitas signalnya akan 

semakin bagus. 

7. Dari semua analisa perhitungan tersebut, 

maka karena wilayah Cibeber termasuk dalam 

suburban dengan tingkat kenaikan pelanggan 

masih dibawah10%, dan prosentase 

pelanggan voice dan data berkisar pada 90% : 

10%. 
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