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Abstrak — Saat ini teknologi CDMA2000 1X EVDO 

(Evolution Data Only/Optimized) yang merupakan layanan 
akses Wireless Internet Broadband berkecepatan tinggi 
sebagai jawaban atas trend permintaan pasar akan 
pemanfaatan dan penggunaan data via internet dalam 
komunikasi global yang terus. Layanan data akan 
mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi 
jumlah penggunaannya maupun variasi layanan yang 
dikonsumsi. Menurut perkiraan, penggunaan komunikasi 
data akan mempunyai porsi perbandingan: voice sebesar 
40 persen dan data 60 persen. 

Hal ini akan berdampak kepada kepadatan trafik 
jaringan setiap operator CDMA. Untuk menghasilkan 
kondisi jaringan yang optimal, pihak operator telah 
merencanakan kondisi terbaik sesuai kebutuhan 
pelanggan. Pada kenyataannya, hal tersebut berbeda 
dengan kondisi yang direncanakan dan diharapkan oleh 
operator. Banyak keluhan dari pelanggan mengenai 
kualitas sinyal EVDO kepada Operator tertentu. 
Sedangkan Operator sendiri tidak  punya cukup sumber 
daya untuk mengetahui kondisi kualitas sinyal EVDO di 
lapangan.  

Dalam penelitian ini dilakukan penentuan area 
availability boundary EVDO, prediction EVDO, drive test  
EVDO, dan survey EVDO di daerah dense urban, urban, 
dan sub urban yang dilayani oleh sinyal EVDO yang 
bekerja pada frekuensi 1900 MHz. Pengukuran dilakukan 
secara sampling pada area yang dimaksud. Perangkat 
lunak yang digunakan sebagai alat bantu penelitian  antara 
lain adalah Mentum Planet versi 4.5.1, ZXPOS CNT1, dan 
ZXPOS CNA1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 
diperoleh data-data berkaitan dengan pengujian area 
availability, apakah sudah sesuai dengan rancangan yang 
ditetapkan oleh Operator dan apakah sesuai dengan 
standar yang ditetapkan oleh badan regulasi internasional. 
 
Kata kunci :  EVDO, availability boundary area, frekuensi 
1900 MHz 
 

I. LATAR BELAKANG 

 
Saat ini telah hadir teknologi CDMA 2000 1X 

EVDO (Evolution Data Only/Optimized) yang 
merupakan layanan akses Wireless Internet Broadband 
berkecepatan tinggi sebagai jawaban atas trend 
permintaan pasar akan pemanfaatan dan penggunaan 
data via internet dalam komunikasi global yang terus 
meningkat yang akan meramaikan pertumbuhan 

komunikasi data. Layanan data akan mengalami 
pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah  
 
penggunaannya maupun variasi layanan yang 
dikonsumsi. Menurut perkiraan, penggunaan 
komunikasi data akan mempunyai porsi perbandingan: 
voice sebesar 40 persen dan data 60 persen. 

Hal ini akan berdampak kepada kepadatan trafik 
jaringan setiap operator CDMA. Untuk menghasilkan 
kondisi jaringan yang optimal, pihak operator telah 
merencanakan kondisi terbaik sesuai kebutuhan 
pelanggan. Akan tetapi terkadang kondisi di lapangan 
berbeda dengan kondisi yang direncanakan dan 
diharapkan oleh operator. Banyak komplen dari 
pelanggan mengenai kualitas sinyal EVDO yang mereka 
rasakan kepada operator tertentu. Sedangkan operator 
sendiri tidak punya cukup sumber daya untuk 
mengetahui kondisi kualitas sinyal EVDO di lapangan.  

Dalam penelitian ini dilakukan penentuan area 
availability boundary EVDO, prediction EVDO, drive 
test  EVDO, dan survey EVDO di daerah dense urban, 
urban, dan sub urban yang dilayani oleh sinyal EVDO 
yang bekerja pada frekuensi 1900 MHz. Pengukuran 
dilakukan secara sampling pada area yang dimaksud. 
Software yang digunakan sebagai alat bantu penelitian  
antara lain adalah Mentum Planet versi 4.5.1, ZXPOS 
CNT1, dan ZXPOS CNA1. 

Dari penelitian ini diperoleh data-data berkaitan 
dengan pengujian area availability, apakah sudah sesuai 
dengan rancangan yang ditetapkan oleh operator dan 
apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 
badan regulasi internasional. 
 

II.  PERUMUSAN MASALAH  

Pada penelitian ini rumusan permasalahan yang 
dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Performansi sinyal EVDO pada frekuensi 1900 
MHz untuk daerah dense urban, urban, dan sub 
urban  

2. Parameter yang mempengaruhi performansi  
sinyal EVDO di area boundary pada frekuensi 
1900 MHz 
 
 

Analisa Performansi Sinyal EVDO 
di Area Boundary 

pada Frekuensi 1900 MHz 
1Hasanah Putri Dan 2Rina Pudji Astuti 

Institut Teknologi Telkom Bandung 
1hpt@ittelkom.ac.id dan 2rpa@ittelkom.ac.id 



The 6th- Electrical Power, Electronics, Communications, Controls and Informatics International Seminar 2012 
30-31 Mei, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 

 

C18-2 
 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
Penelitian yang akan dikerjakan ini memiliki tujuan 

antara lain: 
1. Membandingkan kondisi sinyal EVDO antara 

hasil perhitungan konvensional, software dan 
kondisi real lapangan 

2. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil 
perhitungan konvensional, software dan kondisi 
real lapangan 

3. Memberikan saran dan solusi yang lebih baik 
bagi operator terkait 

4. Mendapatkan prosedur umum penentuan area 
availability pada boundary EVDO 

 
Penelitian yang dikerjakan ini memiliki manfaat 

antara lain: 
1. Bermanfaat bagi operator dalam mendapatkan 

saran perbaikan kualitas EVDO pada frekuensi 
1900 MHz 

2. Sebagai bahan kajian untuk perencanaan sistem 
seluler khususnya teknologi CDMA2000 1x 
EVDO berikutnya yang lebih baik  

3. Sebagai bahan kajian untuk pelaksanaan 
monitoring layanan penyelenggara jasa 
telekomunikasi khususnya teknologi 
CDMA2000 1x EVDO 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 
Penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan 

metodologi simulasi dan analisis menggunakan beberapa 
perangkat lunak diantaranya Mentum Planet dan CNT1. 
 

IV.  LANDASAN TEORI 

 

5.1        Teknologi Cdma2000 1x[1]  

 
CDMA2000 1X memiliki kapasitas suara dua kali 

lipat pada jaringan CDMAOne dan mengalirkan 
kecepatan data maksimal 307 kbps untuk keadaan 
bergerak. Sedangkan CDMA2000 1X EV sendiri 
meliputi CDMA2000 1X EVDO (data only) yang bisa 
mengirimkan data sampai 2,4 Mbps dan mendukung 
aplikasi seperti konferensi video. Varian lainnya adalah 
CDMA2000 1X EVDV yang mengintegrasikan voice 
dan layanan multimedia data paket berkecepatan tinggi 
secara simultan pada kecepatan 3,09 Mbps. 

 

5.2       Teknologi Evdo[1] 

 
EVDO (Evolution Data Only/Evolution Data 

Optimized) adalah tahap pertama dari evolusi CDMA 
2000 Ix. Spesifikasi Ix EVDO ditetapkan oleh oganisasi 
standar 3G, 3GPP2 (IS-856). EVDO menempatkan data 
dan suara dalam kanal yang terpisah sehingga data dapat 
dikirimkan dalam kecepatan 2,4 Mbps pada downlink 

dan 153,6 Kbps pada uplink.  EVDO dikenal sebagai 
High Rate Packet Data Air Interface. Teknologi EVDO 
adalah teknologi yang memungkinkan layanan internet 
secara wireless. 

 

5.3      Teknologi Evdv 

 
Teknologi EVDV (Evolution Data and Voice) 

adalah teknologi yang mengintegrasikan layanan suara 
dan layanan multimedia data paket berkecepatan tinggi 
secara simultan pada kecepatan sampai 3,09 Mbps. 
Namun kedua hal tersebut umumnya hanya mempunyai 
kecepatan transfer pada 300 Kbps.[4] 

 

5.4       Area  Availability[1]  

 
Semakin dekat jarak user dengan BTS, maka akan 

semakin baik kuantitas probabaility of servicenya dan 
semakin jauh jarak user dengan BTS maka akan 
menurun nilai probabaility of servicenya. Hampir 90% 
probability terhadap area cakupan sel, probability akan 
mencapai 75% pada sisi sel. 
 

 
 

Gambar 2.1 cell coverage[1] 
 

5.5       Model Prediksi Area[1]  

 
Model prediksi area umumnya adalah model 

prediksi empirik yang mendasarkan rumusannya dari 
hasil pengukuran. Hasil yang didapatkan umumnya akan 
diklasifikasikan kepada kategori-kategori wilayah yang 
memiliki slope redaman yang berbeda-beda. 
Secara umum klasifikasi area prediksi adalah sebagai 
berikut : 

1. Area dense urban, area yang memiliki 
bangunan-bangunan yang sangat rapat dan 
sangat tinggi, serta penduduk yang sangat padat.  

2. Area urban, area yang memiliki gedung-gedung 
yang rapat dan tinggi. Contoh : daerah pusat kota 
baik metropolis maupun kota menengah. 

3. Area sub urban, area dengan jumlah bangunan 
yang mulai padat, tinggi rata-rata bangunan 
antara 12 sampai 20 m dan lebar bangunan 
antara 18 sampai 30 m.  

            Contoh: pinggiran kota atau kota-kota kecil.  
4. Area rural, area dengan jumlah bangunan   

sedikit dan jarang, jenis alam terbuka. 
            Contoh : pedesaan. 
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5.6     Mentum Planet[6]  

 
Software yang akan digunakan dalam prediksi 

cakupan area pada penelitian ini adalah Mentum Planet 
versi 4.5.1. Software ini adalah salah satu software 
aplikasi yang digunakan untuk melakukan prediksi atau 
analisa suatu jaringan seluler berdasarkan kapasitas dan 
cakupan. Dalam software aplikasi ini ada 2 metode 
prediksi yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Metode Rapid Planning 
Prediksi ini biasa dilakukan untuk 
mendapatkan hasil yang cepat dan simpel 
dalam simulasi. Prediksi ini mendukung 
analisa cakupan untuk voice (1X) dan data 
(EVDO).  

2. Metode Monte Carlo 
Prediksi ini melibatkan keakuratan data 
yang biasanya menggunakan input data 
yang real dari kondisi BTS yang sudah 
digunakan (real traffic) untuk voice (1X), 
sedangkan untuk EVDO tidak disupport. 

 

5.7 Drive Test[7]  

 
Drive test menjadi salah satu pekerjaan dalam 

penelitian ini. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini 
membutuhkan data yang valid dari lapangan. Output 
yang diinginkan dari hasil drive test ini adalah data 
throughput yang diterima oleh subscriber (Modem 
EVDO).  

 

V. PROSES PENELITIAN 

 

6.1 Diagram Alur Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.1 Diagram Alur Penelitian 
 

6.2 Penentuan Area Pengamatan 

       Pada tahap ini akan dilakukan penentuan daerah 
penelitian berdasarkan kondisi morfologinya yaitu dense 
urban, urban, dan sub urban yang telah ditentukan 
sebelumnya oleh operator. Penentuan daerah penelitian 
ini dapat dilihat dari clutter data melalui program Map 
Info atau Mentum. Adapun pemilihan daerah ini 
dikarenakan Jakarta adalah salah satu daerah yang 
memilki kondisi morfologi yang lengkap.        
 

6.3 Data Site 

 
Setelah menentukan daerah yang akan diamati, hal 

yang selanjutnya dilakukan adalah mencari data site 
existing yang telah RFS (Ready for Service) EVDO 
yang melayani daerah tersebut. Beriku adalah gambar 
site eksisting yang telah RFS. 

 

 
 

Gambar 6.2 Site Rfs Untuk Area Dense Urban Jakarta 
 
 

 
 

Gambar 6.3 Site RFS Untuk Area Urban 
 

 
            

Gambar 6.4 Site RFS Untuk Area Sub Urban 
  
  

6.4 Perhitungan Cakupan Secara  Teori 

 
Perhitungan link budget merupakan perhitungan 

level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa 
level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan 
level daya threshold (RSL ≥ Rth). Tujuannya adalah 
untuk menjaga keseimbangan gain dan loss guna 
mencapai SNR yang diinginkan di receiver.  

Pada penelitian ini digunakan tools berupa file excel 
seperti pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 dibawah ini. Pada 



The 6th- Electrical Power, Electronics, Communications, Controls and Informatics International Seminar 2012 
30-31 Mei, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia 

 

C18-4 
 

tabel tersebut, dapat diketahui beberapa parameter yang 
mempengaruhi besar kecilnya hasil link budget.  
 

 
Tabel 6.1 Parameter Link Budget 

 
 
 

Tabel 6.2 Coverage Radius Prediction 

 
 
 

6.5 Prediksi Dengan Software 

 
 Software yang akan digunakan dalam prediksi 
cakupan area adalah Mentum versi 4.5.1. Hal ini 
disebabkan karena operator terkait juga menggunakan 
software yang sama. Adapun yang dilakukan dalam 
melakukan prediksi ini antara lain membuat projek, 
mengimport data, mengatur parameter, dan melakukan 
generate.  
 

6.6 Drive Test 

 
 Drive test menjadi salah satu pekerjaan dalam 
penelitian ini. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini 
membutuhkan data yang valid dari lapangan. Output 
yang diinginkan dari hasil drive test ini adalah data 
throughput yang diterima oleh subscriber (Modem 
EVDO). Drive test dilakukan di daerah yang telah 
ditentukan sebelumnya yaitu daerah dense urban, urban 
dan sub urban. Perangkat yang digunakan dalam drive 
test adalah produk dari ZTE yaitu ZXPOS CNT1 dan 
ZXPOS CNA1. Secara lengkap dijelaskan pada 
lampiran 2. 
 

6.7 Survey Lapangan 

 

 Proses pekerjaan penelitian yang terakhir adalah 
melakukan survey lapangan. Pekerjaan ini dimaksudkan 
mengetahui kondisi lapangan sebenarnya yang mana 
nanti data survey ini akan di compare dengan hasil 
prediksi dan hasil drive test. Adapun data yang diambil 
dalam survey ini adalah, foto kondisi lapangan dan foto 
kondisi site. 

Tujuan dari pengambilan foto kondisi lapangan 
adalah mengetahui kondisi-kondisi dan sebab adanya 
perbedaan antara hasil drive test dan prediksi. 
Sedangkan tujuan pengambilan foto kondisi site adalah 
mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada di site 
yang mungkin tidak pernah di perhatikan oleh Operator. 
Secara lengkap dijelaskan pada lampiran 3. 

VI.  HASIL PENELITIAN 

 
Berikut ini adalah beberapa gambar yang 

menunjukkan luas cakupan tiap BTS pada daerah 
pengamatan sesuai hasil perhitungan secara 
konvensional. 

 

 
Gambar 7.1 Hasil Perhitungan Luas Cakupan BTS  
Untuk Daerah Dense Urban Secara Konvensional 

 

 
Gambar 7.2 Hasil Perhitungan Luas Cakupan BTS 

 Untuk Daerah Urban Secara Konvensional 
 

 
Gambar 7.3 Hasil Perhitungan Luas Cakupan BTS  

Untuk Daerah Sub Urban Secara Konvensional 

 
Pada jurnal ini, hanya menampilkan hasil penelitian 

untuk daerah dense urban pengamatan. 
 

7.1 Hasil Penelitian Untuk Daerah Dense Urban 
Pengamatan 

 
Beberapa gambar hasil dari penelitian  untuk daerah  

dense urban diperlihatkan seperti pada gambar 7.4, 
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gambar 7.5 dan gambar 7.6. Gambar 7.4 
menunjukkan batasan daerah dense urban yang diamati 
dalam penelitian ini melalui Google Map. Gambar 7.5 
adalah gambar hasil prediksi untuk daerah dense urban 
dan  gambar 7.6 adalah gambar hasil dari drive testnya. 

 

 
Gambar 7.4 Daerah Dense Urban Pengamatan 

 

 
Gambar 7.5 Hasil prediksi Luas Cakupan  
Untuk Daerah Dense Urban Pengamatan 

 

 
Gambar 7.6 Hasil Drive Test Daerah Dense Urban Pengamatan 

 

 
Gambar 7.7 Kondisi Daerah Dense Urban Pengamatan 

 

7.2 Analisa Hasil Penelitian Untuk Daerah Dense 
Urban Pengamatan 

 
Berdasarkan hasil perhitungan secara konvensional 

yang dapat dilihat pada tabel 6.1, diperoleh gambaran 
hasil cakupan melalui Google Earth seperti pada gambar 
7.1, gambar 7.2 dan gambar 7.3. Gambar 7.1 
memperlihatkan bahwa daerah dense urban pengamatan 
tidak memperoleh layanan sinyal EVDO secara merata. 
Untuk daerah urban pengamatan yang diperlihatkan  
pada gambar 7.2, bahwa daerah ini mendapat layanan 
sinyal EVDO dengan baik, sedangkan untuk daerah sub 
urban pengamatan yang diperlihatkan pada gambar 7.3 
secara keseluruhan dapat dilayani oleh layanan sinyal 
EVDO. 

Hasil yang diperlihatkan pada gambar 7.1 
menunjukkan bahwa pengukuran luas cakupan BTS 

secara konvensional tidak dapat digunakan berdasarkan 
kelompok daerahnya. Hal ini dibuktikan juga dengan 
hasil luas cakupan dari BTS dengan site id JKT_03A179 
dan JKT_03N180.  BTS untuk site id JKT_03A179 dan 
JKT_03N180 tidak dikelilingi gedung-gedung yang 
sangat tinggi dan padat seperti BTS dengan site id 
JKT_03A001, JKT_03N005, JKT_03A007, dan 
JKT_03N006. Dengan demikian, untuk perhitungan luas 
cakupan BTS secara konvensional sebaiknya tidak 
berdasarkan kelompok daerahnya, tetapi berdasarkan 
kondisi dari masing-masing BTS. Perhitungan ini akan 
lebih optimal lagi jika pengukurannya berdasarkan 
kondisi sektor BTS.  

Pada gambar 7.1, dapat diketahui bahwa BTS 
dengan site id JKT_03N006 tidak mempunyai kondisi 
daerah yang sama untuk masing-masing sektor dengan 
site id JKT_03A004. Untuk BTS dengan site id 
JKT_03A006 hanya satu yang mengarah ke daerah 
dengan karakteristik dense urban. Sedangkan 
sektor-sektor untuk site id JKT_03A004 berada di 
daerah dense urban.  

Dari gambar 7.6 tersebut dapat diketahui bahwa 
sebagian besar daerah yang berada di sekitar BTS 
mempunyai warna biru dan hijau, sedangkan  daerah 
yang berada lebih jauh dengan BTS mempunyai hasil 
drive test dengan warna kuning. Warna biru 
menunjukkan kecepatan akses data adalah lebih dari 800 
kbps, warna hijau menunjukkan kecepatan akses data 
yaitu 400 kbps – 600 kbps, dan warna kuning 
menunjukkan kecepatan akses data yaitu 100 kbps – 400 
kbps. 
 

Tabel 7.1 Hasil Prediksi dan Drive Test Daerah Dense Urban 

N
o
  

Long Lat  

Jar
ak 
ke 
BT
S 
(k
m) 

Hasil 
Pred
iksi 
(kbp

s) 

Hasil Drive test 

Throu
ghput 

1 
(kbps) 

Throu
ghput 

2 
(kbps) 

RX_Le
vel 1 
(dB) 

RX_L
evel 2 
(dB) 

1 

106.8
0097 

-6.2
037
9 

0.6
74
6 

614.
4 

25.365
355 

32.956
266 

-70.10
5469 

-71.26
172 

2 

106.8
0132 

-6.2
044
9 

0.6
25 

1536 0 0 
-63.88
6719 

-67.07
813 

3 

106.8
0158 

-6.2
049
6 

0.5
31
7 

1536 
1092.7

492 

1092.7
492 

-68.21
4843 

-70.46
484 

4 

106.8
0207 

-6.2
056
8 

0.4
38
3 

1843
,2 

914.21
416 

914.21
416 

-55.70
7031 

-56.08
594 

5 

106.8
026 

-6.2
063 

0.3
46
8 

1843
,3 

911.04 911.04 
-55.28
9063 

-60.64
063 

6 

106.8
0308 

-6.2
068
7 

0.2
61
6 

1536 
952.14

937 

956.66
193 

-48.61
7188 

-48.61
718 

7 

106.8
0351 

-6.2
074
8 

0.1
82
9 

3072 957.76 954.84 
-53.38
2813 

-51.43
359 

8 

106.8
0409 

-6.2
081
7 

0.0
83
2 

3072 903.74 896.44 
-48.62
8906 

-44.76
172 

9 

106.8
0455 

-6.2
087
4 

0.0
26
3 

3072 
794.23

999 
791.32 

-44.62
8906 

-42.37
109 

1
0 

106.8
0569 

-6.2
100
5 

0.1
98 

1843
,2 

728.54 728.54 
-55.80
8594 

-56.55
078 

 
Berdasarkan hasil pada tabel 7.1, pada saat titik 

daerah mempunyai Rx_level berkisar antara -71.2 dB 
sampai -70.1dB, dan dengan jarak dari BTS adalah 674 
meter,  hasil pengukuran throughput melalui drive test 
dilapangan adalah 25.365 kbps dan 32.956 kbps. Hasil 
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ini sangat jauh berbeda dengan hasil prediksi dengan 
menggunakan Mentum, yang mana pada hasil prediksi, 
titik daerah ini memiliki nilai throughput adalah 614.4 
kbps. 

 Selanjutnya pada saat titik daerah mempunyai 
Rx_level berkisar antara -55.7 dB sampai -56.0 dB, dan 
dengan jarak dari BTS adalah 438 meter,  hasil 
pengukuran throughput melalui drive test dilapangan 
adalah 914.21 kbps. Hasil ini juga berbeda dengan hasil 
prediksi dengan menggunakan Mentum, yang mana pada 
hasil prediksi, titik daerah ini memiliki nilai throughput 
adalah 1843.2 kbps.  

Berdasarkan kedua hasil diatas menunjukkan bahwa 
ada perbedaan yang terjadi antara hasil prediksi dan hasil 
dari pengukuran yang dilakukan dengan drive test 
dilapangan. Perbedaan tersebut sudah pasti terjadi, hal 
ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: 

1. Faktor penetrasi oleh lingkungan, maksudnya 
adalah adanya pelemahan sinyal yang 
disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti 
gedung, pepohonan, kendaraan.  

2. Faktor pengguna layanan, maksudnya adalah 
semakin banyak pengguna yang berada pada 
daerah itu maka semakin rendah kecepatan yang 
didapatkan. Pada faktor ini, biasanya yang 
terjadi adalah penggunaan sampel pada saat 
melakukan prediksi kualitas sinyal dan luas 
cakupan tidak sama dengan yang ada di 
lapangan. 

Kemudian pada saat titik daerah mempunyai 
Rx_level berkisar antara -44.6 dB sampai -42.3 dB, dan 
dengan jarak dari BTS adalah 26 meter, hasil 
pengukuran throughput melalui drive test dilapangan 
adalah 791.32 kbps sampai 794.23 kbps. Hasil ini juga 
berbeda dengan hasil prediksi dengan menggunakan 
Mentum. Pada hasil prediksi titik daerah ini adalah 3072 
kbps. Untuk hasil ini disebabkan pada titik ini, jaraknya 
terlalu dekat dengan BTS sehingga titik ini hanya 
mendapatkan hamburan dan pantulan dari sinyal BTS 
tersebut. 

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa kualitas 
EVDO sangat dipengaruhi oleh Rx_level yang 
didapatkan oleh Mobile Station (MS) pengguna. 

 

VII.  KESIMPULAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN 

 

  

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari 
penelitian ini, maka terlihat bahwa  hasil perhitungan 
terkait luas cakupan dan kualitas sinyal EVDO secara 
konvensional tidak sama dengan hasil prediksi dengan 
menggunakan Mentum  Planet dan hasil pengamatan di 
lapangan. Luas  cakupan dari perhitungan konvensional 
adalah lebih besar daripada luas cakupan dari hasil

 

prediksi, dan luas cakupan dari hasil prediksi adalah 
lebih besar daripada luas cakupan dilapangan. Faktor 
penyebab hal ini antara lain: 

a.

 

Standar parameter masukan pada Mentum 
Planet tidak update dengan kondisi lapangan 
yang ada saat ini. 

b.

 

Formula yag digunakan pada perhitungan 
konvensioal tidak sesuai dengan kondisi 
morfologi di Indonesia. 

c.

 

Adanya beberapa parameter di lapangan yang 
mengakibatkan perubahan kondisi sinyal  (baik 
dari segi kapasitas maupun kualitas), salah 
satunya karena faktor PN Pollution. 

 

8.2       Prospek Pengembangan 

 

Dari hasil analisa pada penelitian ini, terlihat bahwa 
penelitian memiliki beberapa prospek pengembangan, 
antara lain: 

1.

 

Memperoleh parameter transmisi yang sesuai 
untuk kondisi morfologi di Indonesia  dengan 
cara pengambilan sampel (yang lebih banyak) 
dibeberapa wilayah. 

2.

 

Membuat sebuah standar operasional bagi 
operator  dan penyedia layanan seluler dalam 
melakukan prediksi, drive test, dan survey 
lapangan agar diperoleh suatu kondisi yang 
lebih presisi.  

3.

 

Membuat sebuah standar dalam melakukan 
optimasi pembangunan BTS baru. 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

[1]

 

Muayyadi, Aly.  ”Handout Sistem Komunikasi  Seluler – Bab  
Large Scale Fading”. IT  Telkom. 2008. 

[2]

 

 http://deniadeputra.students-blog.undip.ac.id/

 

[3]

 

 http://riqiemiqdad.files.wordpress.com/

 

[4]

 

 www.zte.com.cn

 

[5]

 

 http://www.elektro.undip.ac.id/wp-content/

 

[6]

 

 http://riyadi2405.wordpress.com/2010/06/17/link-budget/

 

[7]

 

http://sinauonline.50webs.com/CDMA/drivetest%20cdma.html

 

[8]

 

Prahasta, Eddy. ”Belajar dan Memahami MapInfo” .       
Informatika. 2004. 

[9]

 

 http://wwwen.zte.com.cn/en/solutions/wireless

 

[10]

 

 http://www.EVDOinfo.com

 

[11]

 

Rappaport, Theodore S. “Wireless Communications”. Prentice 
Hall. 2002.

  


