
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Literatur 

Penelitian dan pengembangan teknologi mengenai prosedur hand-in 

(proses handover dari macrocell ke femtocell) telah dilakukan secara luas dalam 

beberapa tahun terakhir. Para penulis didalam artikelnya [1], mengajukan 

prosedur strategi baru untuk handover antara femtocell dan macrocell pada 

jaringan LTE dalam mode akses hybrid. Pada penelitiannya ini, penulis 

mempertimbangkan beberapa parameter handover yaitu berdasarkan kecepatan, 

QoS dan interferensi sehingga didapat sebuah algoritma yang sederhana dan 

efektif untuk handover. Hal serupa juga dilakukan pada [2] untuk 

mengintegrasikan femtocell ke jaringan, tetapi hal ini dilakukan pada jaringan 

UMTS. Dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme Call 

Admission Control (CAC) adalah cara yang efektif untuk menghindari pemicu 

serah terima yang tidak perlu. 

Prosedur handover HeNB dan eNodeB berdasarkan prediksi pergerakan 

pengguna dan prediksi target-FAP, diusulkan dalam [3], sebagai cara untuk 

menghilangkan handover yang terlalu sering dan tidak perlu. 
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2.2 Femtocell 

2.2.1 Konsep Dasar Femtocell 

Femtocell adalah sebuah BTS mini yang ditempatkan pada wilayah 

bersinyal rendah sehingga dapat meningkatkan ketersediaan, konektivitas, 

mobilitas, serta kinerja layanan jaringan dengan kebutuhan daya yang rendah. 

Femtocell dapat juga disebut FAP sedangkan pada jaringan LTE, femtocell 

disebut Home eNode B (HeNB) dan Home Node B (HNB) pada jaringan UMTS. 

Rentang daya femtocell adalah antara 13—20 dBm pada keadaan lingkungan yang 

sama, cakupan maksimum adalah sekitar 15 sampai 50 meter (lokasi dan 

lingkungan yang sebenarnya akan mempengaruhi cakupan) [1]. Femtocell dibuat 

sebagai salah satu solusi alternatif bagi operator seluler dalam memperluas 

jaringan aksesnya hingga perumahan-perumahan atau perkantoran yang seringkali 

tidak terjangkau oleh jaringan BTS konvensional atau pada area dengan tingkat 

densitas trafik yang sangat tinggi. Bagi operator kehadiran femtocell dapat 

menurunkan biaya pembangunan infrastruktur serta memberikan layanan yang 

lebih prima kepada pelanggan pada area-area tersebut. Pemasangan perangkat 

femtocell tidak hanya pada tempat-tempat ruangan tertutup dari suatu gedung, 

tetapi juga dapat diterapkan pada daerah terpencil dan wilayah sekitar terjadinya 

bencana sehingga dapat meningkatkan mobilitas jaringan seluler dengan mudah 

dan cepat. 

2.2.2 Perkembangan Femtocell 

Pada tahun 2002, sekelompok insinyur di Motorola tertarik dengan ide 

membuat BTS seluler layaknya access point pada WiFi. BTS tersebut dibuat 

dengan konsep koneksi jaringan transmisi yang berbasis jaringan internet. Pada 
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Tahun 2004, beberapa perusahaan lain mulai tertarik untuk melakukan penelitian 

teknologi ini. Pada Tahun 2005, makin banyak perusahaan yang tertarik pada 

ide femtocell ini, hingga semakin berkembang pada tahun 2007. Akhirnya pada 

tahun 2007 mulai berdiri organisasi Femto Forum untuk mendukung 

perkembangan femtocell di seluruh dunia. 

Pada 7 April 2009 akhirnya 3GPP, Femto Forum, dan Broadband Forum 

mempublikasikan standar untuk femtocell yang kemudian disebut dengan Home 

Node B (HNB) dan Home enhanced Node B (HeNB). 

2.2.3 Arsitektur Dasar Femtocell 

Pada jaringan femtocell terdapat 3 elemen utama yang terdapat di setiap 

arsitektur jaringan, yaitu : 

1. Femtocell Access Point 

Femtocell Access Point (FAP) adalah node utama dalam suatu jaringan 

femtocell yang berada di sisi pengguna (misalnya, dirumah atau dikantor). 

FAP mengimplementasikan fungsi dari Base Station (BS) dan terhubung ke 

jaringan operator melalui jaringan backhaul yang aman melalui internet. 

2. Security Gateway (SeGW) 

SeGW adalah node jaringan yang mengamankan koneksi internet antara 

pengguna femtocell dan jaringan inti operator seluler. SeGW Menggunakan 

protokol keamanan internet standar seperti IPSec dan IKEv2 untuk otentikasi 

dan otorisasi femtocell dan memberikan dukungan enkripsi untuk semua 

sinyal dan lalu lintas pengguna.  
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3. Femtocell Device Management System (FMS) 

Manajemen sistem femtocell  terletak di jaringan operator, yang juga 

memiliki peran penting dalam manajemen pengadaan, aktivasi dan 

operasional femtocell. Sistem manajemen merupakan simpul yang paling 

penting dalam memastikan skalabilitas jaringan femtocell ke jutaan 

perangkat. 

 

Gambar 2.1. Arsitektur Dasar Femtocell [4] 

2.2.4 Akses Mode Femtocell 

Mode akses jaringan femtocell ini dibagi menjadi tiga, yaitu Open Access, 

Closed Subscriber Group (CSG), dan Hybrid [5]. 

1. Open Access Mode 

Metode akses terbuka ini juga dikenal dengan Open Subscriber Group 

(OSG). Dalam skenario ini, semua pengguna mendapat izin akses ke HeNB 

dan menerima layanan yang ditawarkan. 
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2. Closed Access Mode 

Mode akses tertutup ini juga disebut dengan Closed Subscriber Group 

(CSG). Dalam skenario ini, femtocell melayani sejumlah pengguna yang 

telah ditetapkan sebelumnya pada daftar akses kontrolnya. Jadi pengguna 

yang bukan anggota CSG tidak dapat mengakses femtocell CSG tersebut. 

3. Hybrid Mode 

Dalam skenario ini, sebagian dari sumber femtocell dicadangkan untuk 

pengguna CSG dan sumber daya yang tersisa dialokasikan secara terbuka. 

Mode akses hybrid mirip dengan mode akses tertutup, tetapi ada beberapa 

pembatasan akses pada pengguna non-CSG. 

 

Gambar 2.2. Arsitektur HeNB berbasis LTE [6] 

2.3 Handover 

Handover adalah suatu mekanisme yang memungkinkan user pindah 

pelayanan dari suatu sektor ke sektor lain baik dalam satu BTS maupun antar BTS  
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tanpa adanya pemutusan hubungan dan terjadi pemindahan frekuensi/kanal secara 

otomatis yang dilakukan oleh sistem. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya handover karena adanya 

parameter-parameter yang mencapai ambang batas yang ditentukan, sehingga MS 

atau BTS melakukan permintaan untuk handover. Pada umumnya parameter-

parameter tersebut yaitu Received Signal Strength Indicator (RSSI), Rasio 

keefektifan sinyal atau Carrier-to-Interference plus Noise Ratio (CINR), Bit Error 

Rate (BER) dan lainnya. Hampir semua teknologi wireless (GSM, LTE, WiFi, 

WiMAX) menggunakan parameter-parameter ini sebagai trigger proses handover. 

Pada jaringan yang heterogen, handover berlangsung dalam dua cara sesuai 

dengan teknologi radio akses yaitu horizontal handover dan vertikal handover 

untuk mendukung seamless mobility yaitu akses komunikasi tanpa batas.  

2.3.1 Skenario Handover Pada Jaringan Femtocell 

Prosedur handover sangat penting untuk mendukung mobilitas pengguna 

dalam semua sistem mobile termasuk jaringan femtocell. Handover 

memungkinkan komunikasi selama pergerakan user di antara jaringan. Ada tiga 

skenario handover pada jaringan femtocell [6], yaitu: 

1. Hand-in, merupakan skenario serah terima di mana UE berpindah keluar dari 

Macrocell Base Station (MBS) ke femtocell/FAP. 

2. Hand-out, merupakan penyerahan yang dilakukan dari femtocell/FAP ke 

MBS. 

3. Inter-FAP, skenario handover dari satu FAP ke FAP lain. 
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Gambar 2.3. Skenario handover pada femtocell 

2.4 Long Term Evolution (LTE) 

LTE adalah sebuah nama baru dari layanan yang mempunyai kemampuan 

tinggi dalam sistem komunikasi bergerak (mobile) yang merupakan langkah 

menuju generasi keempat (4G) dari teknologi seluler. LTE dikembangkan oleh 

3GPP (The Third Generation Partnership Project). 

2.4.1 Arsitektur LTE 

Arsitektur jaringan LTE terdiri dari dua jaringan dasar yaitu E-UTRAN 

(evolved UMTS Teresterial Radio Acces Network) dan EPC (Evolved Packet 

Core). Arsitektur dasar jaringan LTE dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. Arsitektur dasar LTE 

Perbedaan yang mendasar pada jaringan LTE yaitu tidak memerlukan 

RNC (Radio Network Controller) sehingga eNodeB langsung terhubung dengan 

MME (Mobility Management Entity) melalui antarmuka S1, sedangkan sesama 

eNodeB terhubung dengan antarmuka X2. Antarmuka X2 juga berfungsi sebagai 

antarmuka dalam proses handover antar sesama eNodeB. Semua antarmuka pada 

jaringan LTE berbasis Internet protocol (IP).  

Arsitektur LTE terdiri dari beberapa subsistem yaitu: 

1. UE (User Equipment) 

UE adalah perangkat yang berada disisi end user untuk melakukan proses 

komunikasi dan berfungsi sebagai terminal (pengirim dan penerima sinyal) 

untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya. 

2. E-UTRAN 

E-UTRAN terdiri dari eNodeB. eNodeB berfungsi untuk Radio Resource  
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Management (RRM) dan sebagai transceiver yang bertugas mengontrol dan  

mengawasi pengiriman sinyal, serta menguji kelayakan data yang melewati 

eNodeB. 

3. Evolved Packet Core (EPC) 

EPC adalah core network berbasis flat all-IP yang dapat diakses melalui 3GPP 

radio access (LTE, 3G, 2G) maupun akses radio non-3GPP (WiMAX, 

WLAN). Terdapat beberapa elemen didalam EPC adalah sebagai berikut: 

a. Mobility Management Entity (MME) 

MME merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada EPC pada 

jarigan LTE, MME bisa dianalogikan sebagai MSC pada jaringan GSM. 

Fungsi utama MME yaitu menangani lalu lintas persinyalan, 

autentifikasi dan autorisasi. MME juga berfungsi untuk mengatur 

handover yaitu memilih MME lain untuk handover, atau memilih 

Serving GPRS Support Node (SGSN) untuk handover dengan jaringan 

akses 2G/3G. 

b. Serving Gateway (S-GW) 

SGW terdiri dari dua bagian, yaitu 3GPP Anchor dan SAE Anchor. 

3GPP Anchor berfungsi sebagai gateway paket data yang berasal dari 

jaringan 3GPP, sedangkan SAE Anchor berfungsi sebagai gateway 

jaringan non-3GPP. SGW merutekan dan meneruskan paket data user, 

juga berfungsi sebagai mobility anchor saat handover antar eNodeB dan 

untuk menghubungkan LTE dengan jaringan lain yang sudah ada 
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. 

c. Packet Data Network Gateway (P-GW) 

P-GW menangani layanan IP seperti lalu lintas routing, pengalamatan, 

manajemen keamanan dan menyiapkan akses untuk jaringan 3GPP. 

2.4.2 Handover Pada 3GPP-LTE Macrocell 

3GPP-LTE untuk sistem bergerak 4G menentukan prosedur dan 

mekanisme handover untuk mendukung mobilitas pengguna [3]. Proses handover 

dibagi menjadi empat bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Prosedur handover pada LTE [3] 

UE mengukur kekuatan sinyal downlink (garis biru 1), pengolahan hasil 

pengukuran (2) dan mengirimkan laporan pengukuran ke eNodeB sumber (jalur 

hijau 3). Sumber eNodeB kemudian membuat penyerahan keputusan berdasarkan 

pada laporan pengukuran yang diterima (garis merah 4) [3]. 

Diagram urutan pesan prosedur handover pada LTE ditunjukkan pada 

Gambar 2.6. Prosedur handover ini terdiri dari 3 bagian [3], yaitu: 

 Persiapan Handover 
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Pada bagian ini, UE, eNodeB sumber dan eNodeB target membuat persiapan 

sebelum UE terhubung ke sel baru. Pesan utama dan proses dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Measurement control/report (pesan 1/2) 

Pada tahap ini eNodeB sumber mengkonfigurasi dan memicu prosedur 

pengukuran UE dan UE mengirimkan pesan laporan pengukuran kepada 

eNodeB sumber. 

2) Keputusan Handover (pesan 3/4) 

Tahap ini eNodeB sumber menawarkan keputusan penyerahan 

berdasarkan pesan laporan pengukuran yang diterima dari UE. 

3) Admission control (pesan 5/6) 

Tahap ini eNodeB target melakukan kontrol masuk tergantung pada 

informasi Quality of Service (QoS) dan mempersiapkan handover dengan 

L1/L2. 

4) Perintah Handover (pesan 7) 

Tahap ini eNodeB sumber mengirimkan perintah penyerahan kepada UE. 

 Eksekusi Handover; pada bagian eksekusi, proses yang digambarkan sebagai berikut: 

5) Melepas sel yang lama dan menyinkronkan dengan sel yang baru (pesan 8 

s.d 10), UE melaksanakan sinkronisasi ke sel target dan mengakses sel 

target. 
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Gambar 2.6. Diagram urutan pesan prosedur handover pada 3GPP-LTE  

 Handover selesai, bagian ini mencakup proses-proses berikut: 

6) Handover confirm and path switch (pesan 11—16), Serving-Gateway 

beralih jalur data downlink ke sisi target. Untuk ini, Serving-Gateway 

melakukan pertukaran pesan dengan MME. 

7) Release resource (pesan 17/18), pada saat menerima pesan release, 

eNodeB sumber dapat melepaskan radio dan kontrol sumber daya terkait. 
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Selanjutnya, eNodeB target dapat mengirimkan paket data downlink. 

2.5 UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 

2.5.1 Arsitektur UMTS 

UMTS adalah salah satu teknologi seluler pada generasi ketiga yang 

menggunakan teknologi Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA). 

Asitektur jaringan UMTS terlihat pada Gambar 2.7  berikut ini: 

 

Gambar 2.7. Arsitektur Jaringan UMTS [7]. 

Dari gambar diatas terlihat bahwa arsitektur jaringan UMTS terdiri dari 

perangkat-perangkat yang saling mendukung, yaitu User Equipment (UE), UMTS 

Terresterial Radio Access Network (UTRAN) dan Core Network (CN). 

2.5.1.1 User Equipment (UE) 

UE merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk dapat 

memperoleh layanan komunikasi bergerak seperti handphone, modem, 

smartphone dan lainnya. UE dilengkapi dengan smart card yang dikenal dengan 

nama USIM (UMTS Subscriber Identity Module).  
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2.5.1.2 UMTS Terresterial Radio Access Network (UTRAN)  
 

Jaringan akses radio menyediakan koneksi antara terminal mobile dan 

Core Network. Dalam UMTS jaringan akses dinamakan UTRAN. sebuah Radio 

Network Subsystem (RNS) merupakan suatu sub-jaringan dalam UTRAN dan 

terdiri dari Radio Network Controller (RNC) dan satu atau lebih Node-B. RNS 

dihubungkan antar RNC melalui suatu antarmuka Iur dan Node-B dihubungkan 

dengan  antarmuka Iub [8].  

1. Radio Network Controller (RNC) 

RNC bertanggung jawab mengontrol radio resources pada UTRAN yang 

membawahi beberapa Node-B, menghubungkan Core Network (CN) dengan 

user, dan merupakan tempat berakhirnya protokol RRC (Radio Resource 

Control) yang mendefinisikan pesan dan prosedur antara mobile user dengan 

UTRAN.  

2. Node-B  

Node-B sama dengan Base Station di dalam jaringan GSM. Node-B 

merupakan perangkat pemancar dan penerima yang memberikan pelayanan 

radio kepada UE. Fungsi utama Node-B adalah melakukan proses pada layer 1 

antara lain : channel coding, interleaving, spreading, de-spreading, modulasi, 

demodulasi dan lain-lain. Node-B juga melakukan beberapa operasi RRM 

(Radio Resouce Management), seperti handover dan power control. 

2.5.1.3 Core Network (CN) 

Jaringan inti (Core Network) menggabungkan fungsi kecerdasan dan 

transport. Core Network ini mendukung pensinyalan dan transport informasi dari 

trafik, termasuk peringanan beban trafik. Dengan melewati jaringan inti, UMTS 
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dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi lain, jadi sangat memungkinkan 

tidak hanya antara pengguna UMTS, tetapi juga dengan jaringan yang lain [8]: 

1. MSC (Mobile Switching Center) 

MSC didesain sebagai switching untuk layanan berbasis circuit switch seperti 

video, video call. 

2. VLR (Visitor Location Register) 

VLR merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai 

pelanggan terutama mengenai lokasi dari pelanggan pada cakupan area 

jaringan. 

3. HLR (Home Location Register) 

HLR merupakan database yang berisi data-data pelanggan yang tetap. Data-

data tersebut antara lain berisi layanan pelanggan, service tambahan serta 

informasi mengenai lokasi pelanggan yang paling akhir (Update Location). 

4. SGSN (Serving GPRS Support Node) 

SGSN merupakan gerbang penghubung jaringan BSS/BTS ke jaringan 

General Packet Radio Service (GPRS). Fungsi SGSN adalah sebagai berikut : 

 Mengantarkan paket data ke UE.  

 Update pelanggan ke HLR.  

 Registrasi pelanggan baru.  

 GGSN ( Gateway GPRS Support Node ) yang berfungsi sebagai gerbang 

penghubung dari jaringan GPRS ke jaringan Packet Data Network (PDN). 
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2.5.2 Handover Femtocell berbasis UMTS 

Kemampuan perpindahan secara mulus antara femtocell (FAP/HNB) dan 

jaringan macrocell merupakan pendorong utama untuk penyebaran jaringan 

femtocell. Prosedur handover untuk jaringan 3GPP disajikan dalam [9]-[10].  

FGW memiliki peran penting pada proses ini. Informasi lokasi yang tepat 

juga penting untuk handover. Pertukaran pesan antara FGW dan RNC terjadi 

melalui CN. Dalam serah terima, Mobile Station (MS) perlu memilih sasaran FAP 

yang tepat diantara banyaknya kandidat FAP. Juga tingkat interferensi harus 

dipertimbangkan untuk keputusan handover. Serving-NodeB mengkordinasikan 

handover MS dari NodeB ke FAP dengan memberikan informasi yang diizinkan 

untuk mencari FAP untuk membuat sebuah daftar FAP disekitarnya. Setiap kali 

MS mengirimkan laporan pengukuran FAP, juga harus berisi informasi tingkat 

interferensi. Otorisasi harus diperiksa saat handover tahap persiapan. 

Gambar 2.8. menunjukkan prosedur aliran pesan untuk handover 

macrocell ke femtocell pada jaringan UMTS. Setiap kali MS dalam jaringan 

macrocell mendeteksi sinyal dari femtocell, ia akan mengirimkan laporan 

pengukuran ke NodeB yang terhubung (langkah 1, 2). Berdasarkan laporan, MS 

memutuskan untuk handover (langkah 3). NodeB menyediakan daftar FAP 

tetangga yang dioptimalkan dan diotorisasi (langkah 4). 

NodeB memulai prosedur handover dengan mengirimkan pesan 

Handover Request ke RNC yang melayaninya (langkah 5). Pesan Handover 

Request diteruskan dari sumber NodeB ke target FAP melalui CN dan FGW 

(langkah 6, 7, dan 8). FAP memeriksa otorisasi pengguna (langkah 9, 10). FAP 
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melakukan CAC, RRC dan juga membandingkan tingkat interferensi di daerah 

femtocell saat ini dan target untuk mengakui panggilan (langkah 11). Kemudian 

respon FAP untuk permintaan handover (langkah 12, 13, dan 14). Sebuah link 

baru didirikan antara FGW dan target FAP (langkah 15, 16, 17, 18, dan 19). 

Kemudian paket data akan diteruskan ke target FAP (langkah 20). Sekarang MS 

membangun kembali saluran dengan target FAP, terlepas dari sumber NodeB, dan 

disinkronkan dengan target FAP (langkah 21, 22, 23, 24, dan 25). Maka sumber 

NodeB menghapus link lama dengan RNC (langkah 29, 30, dan 31). Sekarang 

paket akan diteruskan ke MS melalui FAP. 
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Gambar 2.8. Aliran pensinyalan dari handover macrocell ke femtocell pada 

jaringan UMTS [11] 


