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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas literatur yang mendukung penelitian di antaranya adalah Long

Term Evolution (LTE), Cognitive Radio (CR), Oppurturnistic Spectrum Access

(OSA) dan Hidden Markov Model (HMM).

2.1 Kajian Pustaka

Penulis [4] melakukan perbandingan 2 metode spectrum sensing untuk

mengetahui kehandalan dari masing-masing metode. Salah satu metode

digunakan adalah metode Cyclostationary Feature Detection, metode ini

merupakan metode yang memanfaatkan periode waktu tertentu dari sinyal

primer yang diterima untuk mengenal keberadaan Primary User (PU).

Probability of Detection (Pd) merupakan waktu selama PU terdeteksi

sedangkan Probability of Flse Alarm (PFA) merupakan probabilitas kesalahan

deteksi pada saat sensing.

Penulis [5] melakukan pemodelan untuk jalur multimedia pada cognitive radio

(CR) menggunakan Markov Chain. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau

menghindari kesalahan dalam pengiriman data. Dengan menggunakan markov

chain jalur transmisi yang digunakan untuk mengirimkan paket multimedia

diprediksi, apakah sedang digunakan oleh user atau tidak sedang digunakan.
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Dengan menggunakan pemodelan tersebut maka kemungkinan terjadi crash

atau tabrakan akan terhindarkan.

Penulis [6] menjelaskan penggunaan Hidden Markov Model (HMM) yang

digunakan untuk memprediksi kegiatan atau kesibukan pada kanal spectrum.

Penggunaan HMM untuk mencari kekosongan  atau aktivitas yang terjadi

pada spectrum frekuensi tertentu, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam

alokasi spectrum.

Penulis [7] melakukan penelitian mengenai hubungan genetik (G), intra-

mamary infection (IMI), dan biomarker (Bio). Pada penelitian tersebut,

penulis mengungkapkan penggunaan HMM dengan mengambarkan segala

kemungkinan yang terjadi terhadap perkembangan genetik, sehingga seluruh

kemungkinan yang bisa terjadi dapat diketahui. Melalui gambar 2.1

menjelaskan ada 5 kemungkinan yang terjadi dalam perubahan genetik, hal ini

di modelkan dalam bentuk grafik.

Gambar 2.1 Model kemungkinan HMM [7]
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Pada gambar 2.1 diperlihatkan bahwa model HMM dapat menjangkau seluruh

bentuk tersebut yaitu memodelkan sebanyak mungkin bentuk kemungkinan

yang dapat terjadi antara G, IMI, dan Bio,. Hal ini digunakan pada penelitian

tersebut untuk membantu rekayasa yang dilakukan untuk genetik.

Penulis [8] melakukan prediksi posisi user pada jaringan berbasis WiMax, hal

ini dilakukan untuk mengoptimalisasi perpindahan antar Base Station yang

tersedia. Prediksi dilakukan dengan menggunakan Markov Chain yang

memprediksi pergerakan user berdasarkan jumlah state atau posisi yang

memungkinkan, sehingga seluruh kemungkinan posisi yang ada dapat

diprediksi.

Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat beberapa metode serta teori

perhitungan yang sudah digunakan di antaranya metode Cyclostationary

Feature Detection, Markov Chain, dan Hidden Markov Model. Pada tugas

akhir ini, menggunakan Hidden Markov Model sebagai perhitungan untuk

melakukan prediksi terhadap pergerakan Secondary User (SU) yang kemudian

dikembangkan menjadi riwayat SU. Berdasarkan riwayat yang didapatkan

maka akan digunakan untuk metode A Priori Knowledge yang merupakan

mekanisme mengefisiensikan spectrum berdasarkan riwayat SU.

2.2 Long Term Evolution (LTE)

LTE merupakan standar teknologi komunikasi terbaru yang dikembangkan

oleh 3GPP yang bertujuan mengatasi peningkatan permintaan layanan

komunikasi, LTE merupakan pengembangan dari teknologi terdahulu yang



10

menyediakan layanan komunikasi yang tingkat kualitasnya setara dengan

jaringan kabel (Wired). [9]

The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) merupakan perjanjian

konsorsium kerjasama untuk pengembangan sistem komunikasi bergerak yang

bertujuan mengatasi kebutuhan telekomunikasi yang membutuhkan transfer

data dengan kecepatan tinggi, serta efisiensi spectral dan lainnya. Melalui

3GPP maka diharapkan perkembangan LTE dapat memberikan kecepatan

yang tinggi dengan latency yang lebih rendah, spectrum yang efisien serta

teknologi radio yang lebih optimal.

LTE dikembangkan untuk memperbaiki teknologi sebelumnya. Kemampuan

dan keunggulan dari LTE terhadap teknologi sebelumnya selain dari

kecepatannya dalam transfer data juga karena dapat memberikan cakupan dan

kapasitas yang lebih besar, lebih hemat dalam operasional serta mendukung

penggunaan multiple-antena dan fleksibel dalam penggunaan bandwidth

operasinya, selain itu LTE juga terintegrasi dengan teknologi yang

sebelumnya.

2.3 Arsitektur Sistem Long Term Evolution (LTE) [10]

Sistem jaringan LTE merupakan sistem dengan Evolved Packet System (EPS).

EPS terdiri atas radio access network yang disebut E-UTRAN dan sebuah IP

core network (Evolved Packet Core). Dalam hal ini EPS mengintegrasikan

seluruh aplikasi dengan sederhana dan umum untuk menghubungkan

pelanggan dengan layanan operator seperti Voice over Internet Protocol
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(VoIP) serta akses Internet. EPS menyediakan Quality of Service (QoS)

dengan mengatur bearers EPS untuk setiap aplikasi. Setiap bearers EPS

dikaitkan dengan Quality Class Identifier (QCI) dan Allocation and Retention

Priority (ARP). QCI memiliki fungsi untuk menentukan prioritas layanan,

besarnya paket yang tertunda serta toleransi untuk paket yang hilang.

Pembawa ARP digunakan untuk menentukan apakah bearer yang telah

ditetapkan akan dikirim atau tidak untuk keadaan gangguan atau kepadatan

pengiriman. EPS mendukung komunikasi dengan jaringan nirkabel yang

berbasis 3GPP dan yang bukan berbasis 3GPP. EPS memuat seluruh elemen-

elemen yang membentuk jaringan LTE dengan spesifikasi fungsi tertentu,

misalnya Mobility Management Entity (MME), Home Subscriber Server

(HSS), Serving-Gateway (S-GW), Packet-Getway (P-GW), Call Session

Control Function (CSCF), dll. Arsitektur EPS dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 EPS Network Elements [10]
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2.4 Cognitive Radio (CR)

Cognitive Radio (CR) merupakan teknologi sistem komunikasi cerdas yang

menggunakan radio kognitif sehingga sistem komunikasi mampu menyadari

atau mendeteksi keadaan sekitarnya. CR menggunakan “ understanding by

building “ untuk mempelajari mengenai keadaan sekitarnya serta

mengadaptasi status internalnya terhadap statistik variasi pada stimulant RF

yang ada dan melakukan perubahan pada parameter operasi seperti daya

transmisi, frekuensi carrier, atau strategi modulasi [10]. Seluruh mekanisme

CR dilaksanakan secara real time dengan tujuan menghasilkan komunikasi

yang reliable dan spectrum yang efisien.

Pada Cognitive Radio (CR) terdapat beberapa komponen jaringan di antaranya

adalah :

1. Primary Network

Merupakan jaringan yang berlisensi dan memiliki hak untuk beroperasi

pada band spectrum tertentu. Pada jaringan ini Primary User (PU) tidak

dapat di ganggu oleh aktivitas Secondary User (SU).

2. Secondary Network

Merupakan jaringan yang tidak memiliki lisensi yang beroperasi pada

band tertentu yang diinginkan. Secondary User (SU) dapat terganggu atau

di interfensi oleh Primary User (PU).

3. Broker Spectrum

Merupakan jaringan yang mengatur Secondary Network yang mengakses

band spectrum yang sama. Broker Spectrum berfungsi mengkoordinasikan
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pengguna spectrum tersebut. Sebagai contoh jika beberapa SU mengakses

spectrum yang sama maka broker spectrum akan mengkoordinasikan

penggunaan dari spectrum tersebut untuk SU yang menggunakannya.

2.5 Karakteristik Cognitive Radio (CR)

Cognitive Radio (CR) memiliki beberapa karakteristik di antaranya adalah :

1. Dapat berekonfigurasi

Rekonfigurasi adalah kemampuan untuk mengatur parameter operasi

transmisi tanpa mengubah perangkat keras yang telah digunakan.

Kemampuan ini menyebabkan CR dapat beradaptasi secara dinamis

dengan keadaan sekitarnya. Parameter yang dapat direkonfigurasi dalam

CR adalah modulasi, frekuensi, serta daya transmisi yang digunakan.

2. Memiliki sifat Kognitif

Cognitive Radio (CR) memiliki sifat kognitif yang artinya dapat

mengetahui melalui persepsi, pemikiran, dan intuisi dengan memfokuskan

pada informasi yang tersedia di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan

Cognitive Radio (CR) memiliki fitur yang berupa spectrum sensing,

spectrum sharing, identifikasi lokasi serta dapat mencari dan menemukan

jaringan atau layanan [11]. Gambar 2.3 berikut menunjukan kemampuan

dari CR.
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Gambar 2.3 Kemampuan Cognitive Radio (CR) [11]

3. Self-management

Cognitive Radio (CR) memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan

keadaan sekitarnya tanpa ada instruksi dari entitas pusat. Sehingga

mengurangi kompleksitas dari sistem yang digunakan. Self-management

ini memungkinkan Cognitive Radio (CR) untuk mengatur sumber daya

spectrum, koneksi, mobilitas serta keamanan.

2.6 Fungsi Cognitive Radio (CR)

Cognitive Radio (CR) memiliki fungsi utama di antaranya [12]

1. Spectrum Sensing

Berfungsi untuk mendeteksi pita spectrum yang kosong atau sedang tidak

digunakan untuk kemudian dibagi penggunaannya dengan pengguna CR

tanpa menimbulkan gangguan antar sesama pengguna.
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2. Spectrum management

Berfungsi untuk menentukan pita spectrum yang sesuai dengan permintaan

pengguna. Pada fungsi ini terdapat dua proses yang akan dilalui yaitu

menganalisis spectrum yang tersedia (spectrum analysis) dan menentukan

layak atau tidaknya spectrum tersebut (spectrum decision).

3. Spectrum Mobility

Berfungsi untuk proses pemindahan frekuensi operasi yang digunakan

oleh user pada Cognitive Radio (CR).

4. Spectrum Sharing

Berfungsi menyediakan metode penjadwalan yang spectrum yang adil,

sehingga

seluruh pengguna dapat menggunakan layanan yang baik.

2.7 Opportunistic Spectrum Access (OSA) [13]

Konsep OSA merupakan cara untuk memperbaiki pemanfaatan spectrum.

Pada OSA SU akan melakukan pencarian spectrum kosong yang akan

digunakan serta mengenali keberadaan dari PU. Berdasarkan informasi dari

hasil pencarian serta peraturan yang berlaku, SU device akan mendapatkan

communication opportunities (hole) pada frekuensi yang digunakan serta pada

waktu tertentu dan akan melakukan akses tanpa ada gangguan dari PU. OSA

dapat menyediakan penggunaan spectrum yang lebih luas serta lebih efisien.
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2.8 Hidden Markov Model (HMM)

HMM merupakan pengembangan model statistik dari model Markov. Model

ini dikembangkan oleh A. Markov pada awal abad 20. Model ini awalnya

merupakan model teoritis yang dikembangkan oleh akademisi.

HMM merupakan model yang prosesnya tidak dapat di amati, namun output

yang dipengaruhi proses tersebut dapat diketahui. Setiap kondisi akan

memiliki kontribusi untuk output yang dihasilkan. Oleh karena itu HMM akan

memberikan informasi mengenai urutan dari suatu keadaan. Pada HMM

proses atau langkah yang dilakukan oleh model memiliki sifat tersembunyi

(hidden). Parameter yang diketahui dalam HMM akan mempengaruhi output

dari model, namun tidak dapat memeperlihatkan langkah yang dilakukan oleh

model.

HMM merupakan variasi dari finite state machine dengan kondisi tersembunyi

Q, suatu nilai output O (observasi), kemungkinan transisi A, kemungkinan

output B, dan kondisi awal . Dimana kondisi tidak terobservasi, namun

setiap keadaan menghasilkan output B [14].

Pada HMM terdapat beberapa komponen, di antaranya adalah

a. Himpunan Observed State

b. Himpunan Hidden State

c. Probabilitas Transisi (Probabilitas untuk pindah dari state awal ke state

berikutnya)

d. Probabilitas Emisi atau Observation likehood (probabilitas O yang

dibangkitkan state awal)
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e. State awal yang tidak terkait dengan observasi

Pada gambar 2.4 menunjukan representasi dari parameter HMM yang

digunakan.

Gambar 2.4 Representasi Parameter HMM [14]

Keterangan Gambar 2.4 :

X = Kondisi

Y = Observasi kemungkinan

a = Kemungkinan keadaan transisi

b = Kemungkinan output

Dari gambar 2.4 dapat dilihat bahwa HMM dapat menunjukan probabilitas

yang ada berdasarkan semua kemungkinan yang tersedia. Seperti pada X1

yang memiliki kemungkinan untuk terhubung dengan y1, y2, y3, y4 dan X2.

Hal ini juga dikaji untuk X2 dan X3, namun dalam pembuatan keputusan

HMM melakukannya secara acak atau mencari probabilitas tertinggi (jika nilai
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probabilitas awal berbeda).

2.9 Probabilitas Transisi Matriks [8]

Pada proses probabilitas transisi matriks, obyek yang digunakan (UE)

memiliki pola yang acak, artinya UE akan memiliki kesempatan untuk

berpindah posisi ke segala arah tanpa ada ketentuan. Berdasarkan

karakterisitik Markov, pergerakan awal akan bermula dari posisi yang tidak

ditentukan. Hal ini di jelaskan pada gambar 2.5

Gambar 2.5 Wilayah Coverage

Pada probabilitas transisi jumlah cell yang digunakan disebut N states. Jika

proses dari Markov chain memiliki N states, maka dimensi dari transisi
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probabilitas matriks (P) akan menjadi N x N. Struktur probabilitas transisi

matriks terdapat pada persamaan (1).

P=
11 ⋯ 1⋮ ⋱ ⋮1 ⋯ (1)

Karena transisi probabilitas dari state awal ke state berikutnya harus

berjumlah 1 maka akan terbentuk persamaan (2).

∑ i,j = 1 (2)

Nilai elemen dari probabilitas transisi matriks berasal dari diagram yang

dinamakan diagram state markov chain. Gambar 2.6 menjelaskan diagram

state markov chain berkerja pada probabilitas transisi matriks.

Gambar 2.6 Diagram state markov chain dan Probabilitas transisi matriks [8]
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2.10 Skema Framework

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah ada maka di dapatkan skema

penelitian yang di gambarkan pada gambar 2.7.

Gambar 2.7 Diagram Framework Penelitian


