
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi telekomunikasi saat ini berkembang dengan sangat cepat 

terutama di bidang sistem komunikasi nirkabel (wireless). Sistem wireless 

memiliki kemampuan untuk melayani pengguna di wilayah yang luas dengan 

infrastruktur jaringan yang relatif lebih murah. Namun, kelemahan utama dari 

sistem ini ada pada ketersediaan lebar pita (bandwidth) dan area cakupan yang 

relatif terbatas. Perkembangan riset dan pengembangan dalam sistem komunikasi 

wireless telah sampai pada platform teknologi generasi ke-4 atau lebih dikenal 

dengan terminologi 4G. Salah satu platform teknologi 4G saat ini adalah teknologi 

Long Term Evolution (LTE). 

Sementara itu, rekayasa topologi jaringan wireless juga mengalami 

perkembangan yang pesat. Setelah sukses dengan topologi macrocell pada awal 

pengembangan, kemudian diikuti dengan pengembangan microcell dan picocell. 

Teknologi termutakhir dari konsepsi topologi jaringan wireless dikenal dengan 

nama femtocell. Femtocell muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi 

beberapa kelemahan yang ada pada jaringan macrocell, yaitu dengan 

meningkatkan cakupan (coverage) dan kapasitas sel pada jaringan khususnya 

pada area indoor. 
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Penggunaan teknologi femtocell dapat memberikan beberapa keuntungan, 

baik untuk pengguna maupun untuk operator itu sendiri. Bagi pengguna, sinyal 

yang baik dan kuat akan selalu tersedia, sehingga dapat meningkatkan kehandalan 

transmisi dan kapasitas jaringan. Selain itu implementasi femtocell juga 

menawarkan fitur hemat energi. Sementara itu untuk operator sistem, femtocell 

mengatasi kekurangan sumber daya radio dan mengurangi beban macrocell. 

Keuntungan lainnya adalah penghematan biaya pembangunan Base Transceiver 

Station (BTS). Dengan adanya femtocell disetiap rumah, kantor, mall dan tempat-

tempat publik lainnya, maka operator tidak perlu membangun BTS tambahan 

yang berbiaya tinggi. 

Meskipun femtocell memiliki banyak keuntungan dalam penggunaannya, 

tetapi juga memiliki banyak tantangannya, khususnya pada mekanisme handover 

saat peralihan dari macrocell ke femtocell atau mekanisme ini disebut hand-in. 

Pada mekanisme hand-in, koneksi User Equipment (UE) akan dipindahkan dari 

Macrocell Base Station (MBS) yang sedang melayaninya ke salah satu femtocell 

atau juga bisa disebut Femto Access Point (FAP) yang terdapat dimana area UE 

berada. Prosedur hand-in ini menjadi cukup rumit karena adanya kemungkinan 

terdapat jumlah FAP yang besar dan masih termasuk dalam cakupan MBS. Oleh 

karena itu, prosedur handover pada skenario seperti ini sangat penting untuk 

dianalisis dan ditingkatkan efisiensinya untuk mendukung terintegrasinya jaringan 

macrocell dan femtocell yang handal (reliable). 

Pada tugas akhir ini, proses komunikasi saat hand-in akan dibahas, 

termasuk serah terima atau handover secara horizontal dan vertikal dari MBS 

LTE ke FAP berbasis LTE dan Universal Mobile Telecommunication System 
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(UMTS) serta menganalisa proses measurement  pemilihan target FAP  dari 

prosedur hand-in.   

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Memperlihatkan prosedur komunikasi yang terjadi pada UE, FAP dan MBS/eNodeB 

pada proses hand-in. 

2. Memodelkan mekanisme pensinyalan pada proses hand-in berbasis LTE-MBS ke 

FAP dan LTE-MBS ke UMTS-FAP. 

3. Melakukan perhitungan dan mengalisa parameter dari tahap measurement pada 

prosedur hand-in di jaringan macrocell-femtocell yang terintegrasi. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memahami prosedur komunikasi yang terjadi pada UE, FAP dan 

eNodeB/NodeB pada proses hand-in. 

2. Memberikan suatu referensi mengenai mekanisme hand-in pada pada jaringan 

femtocell berbasis LTE dan UTMS. 

1.4 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana 

prosedur hand-in pada tiap RAT (Radio Access Technology) yang berbeda. 
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1.5 Batasan Masalah 

Permasalahan yang diteliti pada tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal 

berikut: 

1. Mekanisme handover yang menjadi obyek penelitian berbasis pada teknologi 

3GPP LTE (4G) dan UMTS (3G) serta fokus hanya pada mekanisme hand-in, 

yaitu handover dari eNodeB/NodeB (macrocell) ke FAP (femtocell). 

2. Analisa meliputi aliran pensinyalan & prosedur hand-in untuk tiap FAP. 

3. Membahas hanya pada tahap measurement pada saat pemilihan target FAP 

untuk hand-in. 

4. Prosedur hand-in tidak mengacu kepada parameter tertentu melainkan 

mengacu kepada prosedur handover dari tiap RAT. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan 

masalah, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan literatur dari beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik tugas akhir ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini memuat langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, 

diantaranya waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, dan proses 

pembuatan dan simulasi sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil dari pengerjaan penelitian ini dan membahas hasil 

yang didapat dari penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan beserta saran-saran yang penulis berikan.  


