
BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, waktu dan tempat penelitian,

jadwal kegiatan, langkah penelitian, diagram alir serta diagram sistem dengan

skenario penelitian.

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini membahas Opportunistic Spectrum Access (OSA) dengan

menggunakan metode A Priori Knowledge. Metode yang digunakan adalah

dengan melakukan studi literatur yang terkait dengan pokok bahasan, di

antaranya adalah mengenai Long Term Evolution (LTE), konsep Cognitive

Radio (CR) salah satunya mengenai karakteristik CR serta literatur mengenai

OSA. Pada penelitian ini digunakan perhitungan numerik untuk menentukan

probabilitas dari Secondary User (SU) Equipment terkoneksi ke eNodeB yang

telah ditentukan dan mendapatkan riwayat dari SU. Untuk mendapatkan

probabilitas SU maka digunakan metode Hidden Markov Model (HMM).

Selanjutnya data probabilitas yang didapatkan akan dianalisa untuk kemudian

dibahas dan diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut.
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada

Waktu : Februari 2014 – Maret 2015

Tempat : Laboratorium Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro

Universitas Lampung

3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian ini ditampilkan pada Tabel 3.1.

No. Uraian kegiatan

Feb-Des

2014

Januari

2015

Februari

2015

Maret

2015

April

2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Studi Literatur

2. Seminar Usul

3. Perhitungan
Markov Chain

4. Perhitungan
Probabilitas
Secondary User
(SU)

5. Analisis dan
Pembahasan
Data

6. Seminar Hasil

7. Uji
Komprehensif

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian
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3.4 Langkah Penelitian

Ada pun langkah penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kajian Literatur

Pada proses ini dilakukan pencarian literatur yang mendukung penelitian

ini, baik yang bersumber pada buku ataupun tulisan jurnal yang telah di

publikasikan. Pencarian informasi ini terpusat pada beberapa hal pokok di

antaranya adalah

a. Long Term Evolution (LTE)

b. Cognitive Radio (CR)

c. Opportunistic Spectrum Access (OSA)

2. Menentukan Riwayat sebagai penentu dalam metode “ A Priori

Knowledge ” dengan menggunakan Hidden Markov Model (HMM).

3. Melakukan perhitungan Probabilitas dari Secondary User (SU) dari data

hasil perhitungan HMM.

4. Melakukan Analisa dan Pembahasan

Berdasarkan hasil data yang di dapat dari HMM dan perhitungan

probabilitas terkoneksi dari Secondary User (SU) Equipment maka akan

dilakukan analisa dan pembahasan.

5. Hasil dan kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses penelitian yaitu mengambil hasil dan

menentukan kesimpulan dari hasil analisa data yang telah di dapatkan.
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3.5 Diagram Penelitian

Ada pun diagram penelitian ditunjukan oleh gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram Penelitian
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3.6 Diagram Sistem

Diagram sistem merupakan bentuk dari sistem yang akan digunakan untuk

penelitian, diagram sistem ini terdiri dari model sistem dan skenario penelitian

dan dijelaskan seperti berikut.

a. Diagram sistem

Diagram dari sistem yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2 Diagram Sistem
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b. Skenario

Jaringan LTE menyediakan eNodeB yang berfungsi sebagai pemancar

yang menghubungkan User Equipment (UE) dengan jaringan yang

tersedia. Pada metode A Priori Knowledge, SU akan terhubung dengan

eNodeB yang sering di akses atau yang memiliki riwayat terbanyak.

Penelititan ini menggunakan 3 buah eNodeB yang tersebar dan 3 buah SU

equipment yang tersebar secara acak, dan memiliki riwayat akses yang

acak.

Pertama, seluruh SU akan melakukan koneksi untuk mendapatkan riwayat

dari eNodeB sehingga setelah di dapatkan riwayat tersebut dapat

ditentukan posisi dari akses eNodeB yang akan digunakan.

Selanjutnya, SU akan diasumsikan melakukan pergerakan dengan

mengubah parameter jarak, misalkan SU 1 berada pada posisi 8 meter dan

selanjutnya melakukan koneksi pada jarak 12 meter dengan posisi yang

berbeda.

Dalam penelitian ini riwayat yang akan diperoleh sangat dibutuhkan, oleh

karenanya digunakan Hidden Markov Model (HMM) untuk melakukan

pencarian riwayat.


