
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Sistem kendali perangkat listrik menggunakan media Short Message Service 

(SMS) telah diangkat pada sebuah penelitian [2]. Sistem kendali ini bekerja 

melalui pengiriman SMS dari terminal pengguna. Melalui perangkat SMS 

Gateway, SMS tersebut diolah dan dikonversi dari bentuk Protocol Data Unit 

(PDU) menjadi teks dan ditempatkan pada sebuah tabel menurut format yang 

ditentukan. Teks SMS adalah kata kunci yang akan digunakan untuk 

mengendalikan perangkat berdasarkan kata kunci yang dikirimkan, misalnya 

untuk menghidupkan atau mematikan perangkat (ON/OF). Sebuah program 

dirancang untuk melakukan query ke sebuah sistem basis data berdasarkan isi 

SMS pengguna. Sistem basis data akan mengirimkan command berdasarkan isi 

SMS yang dikirim oleh pengguna. Hasil dari query basis data yang telah diproses 

oleh program aplikasi dikirim ke SMS Gateway untuk diteruskan ke perangkat 

relay. Perangkat relay menanggapi output dari aplikasi SMS Gateway dengan 

memberikan tanggapan perintah terhadap perangkat listrik yang dikendalikan. 

Rumah pintar berbasis pesan singkat dengan menggunakan mikrokontroler 

arduino telah diangkat pada sebuah penelitian [3]. Sistem rumah pintar ini 

dikontrol oleh suatu mikrokontroler arduino sebagai pusat kendali yang terhubung 

dengan perangkat untuk menyalakan lampu dan mengunci pintu, selain itu 
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mikrokontroler juga terhubung dengan GSM shield yang berfungsi sebagai 

perangkat yang menerima pesan singkat yang dikirimkan oleh pemilik rumah. Isi 

pesan yang diterima oleh GSM shield akan dibaca oleh mikrokontroler dan jika isi 

pesan tersebut sesuai dengan format yang ditanamkan maka mikrokontroler dapat 

memberi instruksi pada perangkat untuk mengunci pintu atau menyalakan lampu. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas, pada tugas akhir ini 

peneliti telah membuat sebuah model bangunan pintar. Bangunan pintar yang 

telah dibuat menggunakan pengendalian berbasis handphone, dimana handphone 

tersebut dimanfaatkan untuk mengendalikan buka dan kunci pintu atau jendela, 

menghidupkan atau mematikan peralatan elektronik atau listrik, serta dapat 

memonitor kondisi perangkat atau peralatan listrik yang perlu untuk dimonitor 

dengan pengendali jarak jauh menggunakan SMS. Peneliti juga menghitung 

perkiraan waktu yang dibutuhkan SMS dari atau  ke sistem yang dibuat. 

HP 
User

Icomsat V1.1

Arduino 
Uno R3

Solenoid
Relay 
Shield

Buzzer

Sensor 
Cahaya

Kipas DC

Base 
Tranceiver 

Station 
(BTS)

 

Gambar 2.1 Blok Diagram Sistem 
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Gambar 2.1 merupakan blok diagram perancangan dari sistem pengamanan dan 

kendali peralatan listrik. Sistem dipasang didalam sebuah ruangan untuk 

mencegah adanya pihak yang tidak berkepentingan memasuki ruangan tersebut 

dan pengguna dapat mengetahui jika ada pihak yang tidak berkepentingan 

memasuki ruangan tersebut, serta pengguna dapat mengontrol perangkat listrik 

didalam ruangan tersebut. Mekanisme kerja dari sistem ini adalah sensor dipasang 

ditempat yang dapat dilalui manusia sebagai akses keluar masuk, pada tugas akhir 

ini akses keluar masuk berupa satu buah pintu dan sensor yang digunakan adalah 

satu buah sensor cahaya Light Dependent Resistor (LDR). LDR mendapatkan 

sinar dari Light Emitting Diode (LED). Saat keadaan pintu tertutup, LED akan 

menyinari LDR sehingga menyebabkan nilai resistansi LDR menjadi kecil. 

Sedangkan saat pintu terbuka, LDR tidak menerima sinar sehingga menyebabkan 

nilai resistansi LDR menjadi besar. Nilai resistansi LDR dibaca oleh arduino yang 

kemudian diolah. Jika nilai resistansi LDR besar, maka arduino mengaktifkan pin 

buzzer sehingga buzzer menyala dan juga arduino mengirimkan perintah ke 

SIM900 untuk mengirimkan sms peringatan ke nomor telepon yang tertanam pada 

program bahwa pintu telah dibuka dengan paksa. Jika nilai resistansi LDR kecil, 

arduino tetap bekerja secara normal. Selain menerima sms, handphone user juga 

dapat mengirimkan sms ke sistem melalui SIM900. Pada saat user mengirimkan 

SMS, maka SIM900 akan menerima SMS tersebut dan meneruskannya ke 

mikrokontroler 328p untuk diolah sebagai data masukan. Saat SMS yang 

dikirimkan user berisi perintah maka SMS tersebut dibaca oleh mikrokontroler 

dan diubah menjadi nilai logika 0/1 sehingga pin pada arduino yang terhubung 
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dengan relay shield menjadi high/low menyebabkan peralatan-peralatan listrik 

yang terhubung dengan relay shield  menyala/mati. 

 

2.2 Sensor Cahaya 

Sensor merupakan bagian yang penting dari suatu peralatan. Sensor mempunyai 

fungsi khusus untuk mendeteksi perubahan-perubahan dari luar menjadi besaran-

besaran listrik. Sensor yang digunakan pada tugas akhir ini adalah sensor cahaya. 

Sensor cahaya ini terdiri dari LED dan LDR. LED adalah komponen yang dapat 

mengeluarkan emisi cahaya dengan warna tertentu seperti merah, kuning, hijau, 

biru, atau gabungan dari beberapa warna tersebut. LDR adalah jenis resistor yang 

berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Bila cahaya gelap nilai 

tahanannya semakin besar, sedangkan cahayanya terang nilainya menjadi semakin 

kecil. LDR terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah 

elekrtroda pada permukaannya. Resistansi LDR berubah seiring dengan 

perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Pada keadaan gelap resistansi 

LDR sekitar 10MΩ  dan pada keadaan terang sebesar 1KΩ  atau kurang. LDR 

terbuat dari bahan semikonduktor seperti cadmium sulfide (terlihat pada gambar 

2.2). Pada bahan semikonduktor ini energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan 

lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat, artinya resistansi 

bahan telah mengalami penurunan. 

Pada saat gelap atau cahaya redup, bahan dari cakram tersebut menghasilkan 

elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga hanya ada sedikit 

elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya redup, LDR 
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menjadi konduktor yang buruk, atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi 

yang besar pada saat gelap atau cahaya redup [4]. 

 

Gambar 2.2 Cadnium Sulphide pada LDR [4] 

 

2.3 Arduino Uno 

Arduino uno merupakan perangkat elektronik dengan sistem open source. 

Arduino memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai 

output PWM, 6 analog input, crystal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, 

dan tombol reset [5]. 

 

 

Gambar 2.3 Arduino Uno [5] 
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2.4 Icomsat GPRS Shield SIM900 

Icomsat GPRS Shield (di tunjukkan pada gambar 2.4) adalah suatu perangkat 

yang compatible dengan arduino, dimana icomsat ini berfungsi untuk 

menghubungkan arduino dengan jaringan GSM atau GPRS. Icomsat ini dapat 

menerima atau melakukan panggilan maupun menerima atau mengirim pesan teks 

dari/ke handphone melalui perintah AT commands. Icomsat GPRS Shield V1.1 

memiliki Quad-band 850/900/1800/1900 MHz yang berdaya rendah. Modul SIM 

yang digunakan pada Icomsat ini adalah Modul SIM900. Antarmuka yang bisa 

dipilih adalah hardware port dan port serial software [6]. 

 

 

Gambar 2.4 Icomsat GPRS Sheild V1.1 [6] 

 

2.5 Global System for Mobile Communication (GSM) 

GSM adalah teknologi komunikasi selular yang bersifat digital. Teknologi GSM 

banyak diterapkan pada komunikasi mobile, khususnya telepon genggam. 

Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi 

berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada 

tujuan. GSM dijadikan sebagai standar global untuk komunikasi selular sekaligus 
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sebagai teknologi selular yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia 

[7].  

Pada jaringan GSM, frekuensi uplink adalah istilah yang digunakan sebuah band 

dari frekuensi yang didedikasikan untuk trasmisi data dari unit mobile (atau 

ponsel) ke menara BTS. Frekuensi uplink di jaringan GSM umumnya terletak di 

antara 890 – 915 MHz, sehingga besar bandwidth-nya adalah 25MHz. Bandwidth  

tersebut akan dialokasikan secara cepat ke pengguna yang berbeda untuk 

memfasilitasi jumlah maksimum unit ponsel pada suatu base tranceiver station 

(BTS). Sementara frekuensi downlink adalah frekuensi transmisi dari BTS antena 

ke unit ponsel. Frekuensi ini terletak antara 935 – 960 MHz, sehingga bandwidth-

nya sebesar 25MHz. 

 

2.6 Short Message Service (SMS) 

Layanan pesan singkat Short Message Service (SMS) adalah sebuah layanan yang 

digunakan oleh telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan 

pendek. Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian komunikasi GSM, tetapi 

sekarang sudah digunakan juga pada jaringan mobile, contohnya jaringan UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication System). 

Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata lain sebuah pesan 

bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit atau 70 karakter 16-bit untuk 

bahasa Jepang, bahasa Mandarin dan bahasa Korea yang memakai Hanzi (Aksara 

Kanji / Hanja) [7]. 
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Arsitektur dasar jaringan SMS adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.5 Arsitektur dasar jaringan SMS [8] 

Pada Gambar 2.5 Short Message Service Center (SMSC) bertugas untuk 

menerima dan meneruskan pesan dari dan ke telepon seluler. SMSC dibangun 

oleh beberapa Short Message Entity (SME) yang dapat diletakkan dalam sebuah 

jaringan atau telepon seluler. Mobile Switching Center (MSC) bertugas 

mengendalikan koneksi antara telepon seluler dengan jaringan operator seluler. 

Gateway Mobile Switching Center (GMSC) adalah sebuah gerbang MSC yang 

juga dapat menerima pesan berupa sebuah system kontak yang berhubungan 

dengan jaringan lain. Dalam menerima pesan dari SMSC, GMSC menggunakan 

jaringan SS7 (Signaling Sytem 7) dalam sistem Home Location Register (HLR). 

HLR adalah database utama dalam sebuah jaringan operator seluler. Sistem ini 

memegang kendali atas informasi nomor-nomor telepon seluler dan juga tentang 

alur informasi dari setiap nomor telepon seluler, misalnya informasi atas wilayah 

jangkauan. Visitor Location Register (VLR) berkorespondensi terhadap setiap 

MSC. VLR berisi informasi tentang identitas telepon seluler. Dengan bantuan 

VLR, MSC dapat meneruskan informasi pesan pendek kepada Base Station 

System (BSS), dimana kemudian BSS akan meneruskan ketelepon seluler 

penerima [8]. 

MSC 

SME 
HLR 

VLR 

SMSC SMSC 

GSMC 

SME 

SME 

BSS 

MS 
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2.7 Sistem Antrian 

Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayanan dan suatu aturan yang 

mengatur kedatangan para pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Sistem antrian 

ini timbul karena adanya kedatangan pelanggan yang menunggu untuk dilayani. 

Proses kedatangan pelanggan (input process) ini umumnya terjadi secara acak 

(random) dengan kecepatan kedatangan adalah λ pelanggan/satuan waktu. Bila 

pelanggan tiba pada suatu fasilitas pelayanan, maka segera fasiltas pelayanan 

sibuk, maka pelanggan yang datang akan menunggu pada ruang tunggu atau 

saluran tunggu (waiting line) hingga ada saluran yang siap melayani (saluran yang 

bebas) dengan suatu mekanisme pelayanan (service mechanisme) tertentu. Pada 

akhirnya setelah proses pelayanan selesai dengan kecepatan pelayanan µ 

pelanggan / satuan waktu, pelanggan akan meninggalkan fasilitas pelayanan 

tersebut seperti gambar 2.6[9]. 

 

Gambar 2.6 Sistem Antrian [9] 
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2.7.1 Model Antrian 

Menurut Hiller & Liebermen (1995) [10], terdapat beberapa model antrian multi 

server, dengan disiplin antrian First Come First Service yang terdiri dari: 

1. Model M/M/s/K/N 

Model antrian M/M/s/K/N ini digunakan jika memenuhi asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

 Waktu antar kedatangan mengikuti distribusi Eksponensial 

 Waktu pelayanan mengikuti distribusi Eksponensial 

 Terdapat s-unit server dalam sistem 

 Jumlah maksimum dalam sistem terbatas dan populasi masukan terbatas 

 

2. Model M/M/s/~/~ 

Model antrian M/M/s/~/~ ini digunakan jika memenuhi asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

 Waktu antar kedatangan berdistribusi Eksponensial 

 Waktu pelayanan berdistribusi Eksponensial 

 Terdapat s-unit server dalam sistem 

 Jumlah maksimum dalam sistem tidak terbatas 

 Besarnya populasi masukan tidak terbatas 

3. Model M/M/s/K/~ 

Model antrian M/M/s/K/~ ini digunakan jika memenuhi asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

 Waktu antar kedatangan mengikuti distribusi Eksponensial 

 Waktu pelayanan mengikuti distribusi Eksponensial 
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 Terdapat s-unit server dalam system 

 Jumlah maksimum dalam sistem terbatas 

 Besarnya populasi masukan terbatas 

4. Model M/M/s/~/N 

Model antrian M/M/s/~/N ini digunakan jika memenuhi asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

 Waktu antar kedatangan mengikuti distribusi Eksponensial 

 Waktu pelayanan mengikuti distribusi Eksponensial 

 Terdapat s-unit server dalam sistem 

 Jumlah maksimum dalam sistem tidak terbatas 

 Besarnya populasi masukan terbatas 

5. Model M/G/s/K/N 

Model antrian M/G/s/K/N ini digunakan jika memenuhi asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

 Waktu antar kedatangan mengikuti distribusi Eksponensial 

 Waktu pelayanan tidak mengikuti distribusi Eksponensial sehingga waktu 

pelayanan bersifat general dengan distribusi asal/sembarang 

 Terdapat s-unit server dalam sistem 

 Jumlah maksimum dalam sistem dan populasi masukan bersifat terbatas 

6. Model M/G/s/~/~ 

Model antrian M/G/s/~/~ ini digunakan jika memenuhi asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

 Waktu kedatangan mengikuti distribusi Eksponensial 
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 Waktu pelayanan tidak mengikuti distribusi Eksponensial sehingga waktu 

pelayanan bersifat general dengan distribusi asal/sembarang 

 Terdapat s-unit server dalam sistem 

 Jumlah maksimum dalam sistem dan populasi masukan bersifat tidak terbatas 

2.7.2 Sistem Antrian M/G/1 

Sitem antrian M/G/1 merupakan sistem antrian dengan proses kedatangan 

poisson, distribusi waktu pelayanan merupakan distribusi umum (general), dan 

merupakan server tunggal, dengan asumsi kapasitas buffer tak terbatas. Akan 

dihitung jumlah pelanggaan rata-rata dalam antrian n atau E(n) dan delay waktu 

rata-rata dalam antrian E(T) atau waktu Wq. Berdasarkan rumus yang dikenal 

dengan rumus Pollaczek-Kinchine diketahui bahwa : 

      
 

     
                ................................................................  (2.1) 

        
    

 
 

   

     
                 ........................................ (2.2) 

Parameter ρ adalah λ/µ = λ E(τ), dengan λ tingkat kedatangan rata-rata dan E(τ) = 

1/µ waktu pelayanan rata-rata. Parameter τ
2
 adalah variasi dari distribusi 

pelayanan. 

Kedua persamaan diatas, jika dibandingkan dengan besaran dalam persamaan 

M/M/1 yang telah dibahas sebelumnya, jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian 

dan delay waktu antrian, dapat diperoleh dari distribusi pelayanan eksponensial 

dikalikan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini terdapat dalam tanda kurung 

pada persamaan (2.1) dan (2.2) tergantung pada rasio variansi τ
2
 dari distribusi 

pelayanan dengan kuadrat nilai rata-rata 1/µ
2
.  
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Varian distribusi eksponensial = 1/τ
2
. Jika τ

2
>µ

2
 maka pendudukan dan delay 

waktu antrian juga lebih besar. Sebaliknya jika τ
2
<µ

2
 maka pendudukan dan delay 

antrian juga menurun. Pada kasus khusus semua pelanggan atau paket mempunyai 

panjang dan lama pelayanan yang sama yaitu 1/µ maka τ
2
=0 : 

      
 

     
   

 

 
    ,τ2

 = 0 ……………………………………………….. (2.3) 

    
   

   
   

 

 
           ,τ2

 = 0 ………………………………………………. (2.4) 

Antrian dengan karakteristik ini tersebut sistem antrian M/D/1, dengan D 

memprentasikan waktu pelayanan determistrik dan merupakan kasus khusus 

dalam antrian M/G/1 karena mempunyai pendudukan dan delay yang mungkin 

[9].  

 

2.8 Asumsi Trafik GSM 

Pada jaringan GSM, beban pensinyalan terdiri dari panggilan telepon, pesan sms 

dan pembaharuan lokasi (periodic and forced). 

Panggilan suara yang masuk diasumsikan mengikuti distribusi poisson dan durasi 

distribusi eksponensial dengan rata-rata 100 detik. Perbandingan panggilan masuk 

dan panggilan keluar diasumsikan sama. 

Pada setiap panggilan, mobile station mencoba untuk mengakses Random Access 

channel (RACH) dengan mengirimkan permintaan channel sampai mendapatkan 

respon dari jaringan atau sampai mencapai jumlah maksimum dari transmisi ulang 

(1, 2, 4, atau 7). Jumlah slot diantara transmisi adalah variabel acak dengan 

distribusi seragam dalam satu set {S, S+1, …., S+T, T-1}, dimana T adalah 

jumlah semburan yang digunakan untuk menyebarkan transmisi, S adalah 
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parameter yang bergantung pada T dan saluran konfigurasi. Pada panggilan 

telepon yang dihentikan, pesan sebelumnya dikirimkan dari Paging Channel 

(PCH) ke mobile station (MS), jika ada subchannel Stand-alone Dedicated 

Control Channel (SDCCH) yang kosong, perintah langsung dikirimkan ke Access 

Grant Channel (AGCH), SDCCH digunakan selama 2,8 detik dalam 

pembentukan panggilan, 3,5 detik saat memperbarui lokasi, dan 3,5 detik saat 

pengiriman SMS. 

Transmisi pesan SMS dan pembaharuan lokasi juga termasuk dalam proses 

Poisson. Pada prosedur ini, traffic channel tidak digunakan, tetapi semua 

informasi dilakukan pada SDCCH. Mengacu pada dasar jaringan yang 

sebenarnya, asumsi traffic adalah sebagai berikut: 0,3 pesan dikirim per jam per 

panggilan, 0,3 pembaruan lokasi secara paksa dan 0,2 pembaruan lokasi secara 

periodik dilakukan per jam [11]. 

 

2.9 Pemodelan Kapasitas SMS 

Telah dijelaskan pada sub bab 2.8, bahwa trafik pesan SMS bersaing dengan 

panggilan pesan suara dan pembaruan lokasi. Model antrian sederhana yang akan 

dibuat untuk menemukan parameter utama dalam loss system dinamakan blocking 

probability. Penggunakan probabilitas ini memungkinkan pesan untuk 

menemukan saluran yang dapat digunakan dan saluran yang sibuk, dan yang 

terpenting adalah quality of service (QoS) untuk SMS dan layanan lainnya yang 

menggunakan SDCCH, termasuk panggilan suara. 
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2.9.1 Model Deskripsi 

Membangun sebuah sistem Erlang Loss untuk model jaringan karena pesan yang 

diblokir hilang, tidak tertunda, dalam jaringan selular. Model ini untuk satu sel 

dalam sistem GSM dan satu operator dalam sel. Model hanya saluran kontrol yang 

memiliki SDCCH dipetakan ke mereka. Proses kedatangan ketiga jenis 

permintaan diasumsikan menggunakan distribusi Poisson. Maksimum ukuran 

pesan SMS tunggal tidak dapat melebihi 160 karakter (140 oktet). Sebuah pesan 

yang lebih besar ukurannya dipecah menjadi fragmen ukuran yang tidak melebihi 

160 karakter. Diasumsikan bahwa masing-masing fragmen tersebut diperlakukan 

sebagai pesan SMS yang terpisah oleh sistem; yaitu setelah mengirim satu 

fragmen, saluran SDCCH dilepaskan. Tingkat kedatangan efektif digunakan 

dalam sistem loss Erlang kemudian sama dengan aktual tingkat kedatangan pesan 

dikalikan dengan jumlah rata-rata fragmen pesan yang dipecah. 

Setelah itu mencatat beberapa asumsi yang dibuat untuk membangun model. 

Pertama, mengasumsikan bahwa SDCCH adalah hambatan pada sumber daya. 

Meskipun CCCHs juga diperlukan untuk mengirim Pesan SMS. Pesan SMS yang 

dikirim atau diterima saat panggilan suara berlangsung diabaikan, karena pesan 

tersebut menggunakan saluran yang berbeda (SACCH terkait dengan TCH). 

Kedua, tidak  memodelkan saluran TCH eksplisit. Ketiga, kedatangan pesan SMS 

yang diasumsikan menjadi Poisson, meskipun pesan yang lebih besar yang 

dikirim dalam fragmen dan kedatangan masal tersebut tidak dimodelkan secara 

akurat oleh asumsi Poisson. 
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2.9.2 Blocking Probability 

Memodelkan saluran SDCCH sebagai M /G/ s antrian dengan jenis pelanggan 

tunggal. Kedatangan tingkat trafik ini yang menggunakan saluran SDCCH yang 

diberikan oleh [12]: 

                ......................................................  (2.5) 

dimana: 

   adalah rata-rata kedatangan dari jumlah trafik yang menggunakan kanal 

SDCCH 

     adalah arrival rate for SMS message. 

   adalah arrival rate for location update. 

   adalah arrival rate for  voice call setup. 

dimana  

     = 
                    

                         ……...............  (2.6) 

Waktu pelayanan untuk pesan SMS tunggal adalah     
  , dan pembaruan lokasi 

serta pengaturan panggilan pesan suara adalah   
   dan   

  . 

Waktu pelayanan yang diharapkan tanpa syarat dari kedatangan pesan ini 

kemudian dinyatakan oleh 

   
    

    

  
        

  

  
     

     
  

  
     

  ………………………………… (2.7) 

Blocking Probability untuk sistem M/G/s, dilambangkan oleh        , dimana : 

   
  

    ......................................................................................................... (2.8) 

        
  

   

   
    

   

 .......................................................................................... (2.9) 
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Karena ketiga aliran kerja diasumsikan Poisson, maka blocking probability B 

untuk masing-masing sama dan sebanding dengan        [12]. 

 

2.10 Acces Delay 

Delay adalah waktu tunda yang disebabkan oleh proses transmisi dari satu titik ke 

titik lain yang menjadi tujuannya. Untuk menghitung delay dapat menggunakan 

rumus berikut: 

                                  ……..…………………………...…. (2.10) 

dimana: 

        = waktu dimana sebuah MS menerima konfirmasi dari pusat pesan 

        = waktu saat sebuah MS mengirim SMS ke SMSC 

 

2.11  Signal to Noise Ratio 

Signal to Noise Ratio (SNR) merupakan perbandingan antara daya yang diterima 

oleh penerima terhadap noise yang timbul pada saat proses propagasi. [13] 

            ……………….………........................................................ (2.11) 

dengan  

SNR : signal to noise ratio 

Pr : daya yang diterima oleh penerima (dBm) 

N0 : daya noise pada saluran transmisi (dBm) 

 

dengan rumus mencari Pr adalah  

Pr = Pt + Gt – Gr – PL – Gkt – Gkr ……………………………………...…. (2.12) 
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dimana: 

Pt : Level Daya pancar (dBm) 

Gt : Gain antenna (dBi) 

Gr : Gain antenna UE (dBi) 

PL : Pathloss (dB) 

Gkt : redaman kabel sisi BS (dB) 

Gkr : redaman kabel sisi UE (dB) 

 

2.12  Path Loss 

Path Loss adalah perbedaan nilai (dalam dB) antara daya pemancar dan daya 

penerima. Hal tersebut terjadi dikarenakan propagasi area bebas, pemantulan, 

difraksi, dan penghamburan. Path Loss biasanya digunakan dalam menghitung 

Link budget. [14] 

 

Gambar 2.7 Path Loss [14] 

Terdapat tiga macam model yang dapat digunakan untuk menghitung path loss, 

yaitu: Empirical models, semi-deterministic models, dan deterministic models. 

Ciri-ciri Empirical models adalah mengacu kepada data hasil pengukuran, 

parameter yang dipakai sedikit (secukupnya), menggunakan rata-rata untuk 
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ketinggian ataupun jarak antar bangunan, dan tidak terlalu akurat. Ciri-ciri semi-

deterministic models adalah mengacu kepada empirical models ditambah aspek-

aspek deterministic. Ciri-ciri Deterministic models adalah lokasi yang spesifik, 

membutuhkan sejumlah besar data mengenai keadaan geometri dari suatu tempat, 

nilai perhitungan sangat penting, akurat. 

Dari ketiga model diatas, semi-deterministic models yang biasa digunakan dalam 

menghitung path loss. Walfisch Ikegami Model lebih banyak dipakai pada semi-

deterministic models ini karena telah terbukti cocok dengan data propagasi pada 

kisaran 800 – 2000 MHz dan jarak jalan di kisaran 0,02 – 5Km. Walfisch Ikegami 

memasukkan karakteristik struktur kota ke dalam perhitungannya. Adapun 

karakteristik yang dimasukkan adalah sebagai berikut:  

- Ketinggian gedung (     ) 

- Lebar jalan (w) 

- Jarak antar gedung (b) 

- Orientasi jalan sehubungan dengan jalur radio langsung  (Φ) 

 

Gambar 2.8 Walfisch Ikegami Model [14] 
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Gambar 2.8 merupakan model dari walfisch ikegami dalam mencari pathloss, 

dimana: 

      = Tinggi Base Station (m) 

      = Tinggi atap bangunan (m) 

       = Selisih tinggi Base Station dengan atap bangunan (m) 

  = Jarak Base station dengan telepon genggam (Km) 

  = Lebar jalan (m) 

        = Tinggi telepon genggam dari tanah (m) 

       = Selisih tinggi atap bangunan dengan telepon genggam (m) 

  = sudut Base Station ke telepon genggam 

  = Jarak titik tengah antar gedung (m) 

Model Walfisch Ikegami ini dapat digunakan jika: 

- Frekuensi diantara 800Mhz – 2000MHz 

- Tinggi Tx (hBase) diantara 4 – 50m 

- Tinggi Rx (Telepon genggam) diantara 1 – 3m 

- Jarak Tx – Rx (d) diantara 0,02 – 5Km 

Menghitung Path Loss menggunakan model Walfisch Ikegami dapat dilakukan 

dengan 2 metode, yaitu LOS (Line of Sight) dan NLOS (No Line of Sight). 

                                               ………………...…... (2.13) 

                                                                    .. (2.14) 

dimana: 

    = Free Space Path Loss 

     = Root to Street Loss 

     = Multi Diffraction Loss 
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    merupakan daya yang hilang di ruang bebas tanpa hambatan. Untuk mencari 

nilai     menggunakan persamaan berikut: 

                                         …………………………………………… (2.15) 

                                                                    

      …………………………………………………………………………………………………………………….. (2.16) 

     = Street Orientation Function 

       
                                               

                                      

                                      
  

                                                           ……. (2.17) 

       
                                       
                                                               

  

    

 
 

 
                                                                                             
                                                               

   
              

   
                                      

  

     

                                                         

   
        
     

                              
  

         
     

 

   
                      

     
 

   
                         

  

dimana : 

m = Meter (satuan jarak) 

Hz = Hertz (satuan frekuensi) 



26 
 

 
 

2.13 Bit Error Rate 

Bit Error Rate atau yang disebut juga probabilitas bit salah adalah peluang 

besarnnya bit salah yang mungkin terjadi selama proses pengiriman data. 

Probabilitas bit salah ini dipengaruhi oleh jenis modulasi, bit rate pada modulasi 

yang digunakan, dan Energy Bit To Noise Ratio (
  

  
) pada sistem.  

 

a. Bit rate 

Bit rate pada modulasi adalah kecepatan pengirim informasi melalui media 

transmisi. 

            ………………………………………………...……. (2.18) 

dengan: 

n : banyaknya bit pada suatu jenis modulasi 

B : bandwidth ja ringan yang  dipergunakan (Hz) 

R : bit rate (bps) 

 

b. Energy Bit to Noise Ratio 

Energy Bit to Noise Ratio adalah perbandingan energi sinyal per bit terhadap 

noise. 

  

  
           

 

 
 ………………………………………...…….. (2.19) 

Jadi nilai dari probabilitas bit salah dapat diperoleh dari perhitungan yang 

dilakukan berdasarkan modulasi sinyal yang digunakan. 
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c. Modulasi 16QAM 

Pada QAM amplitudo dan fasa sinyal carrier berubah terhadap perubahan 

amplitudo sinyal informasi. Pada modulasi ini terdapat 4 bit tiap simbolnya. 

         
       

         
          

         

      
   

  

  
  ……………......…. (2.20) 

dengan: 

          : Probabilitas bit salah pada modulasi QAM 

M : jumlah sinyal, untuk modulasi 16-QAM nilai M = 2
4
 = 16 

 

d. Modulasi 64 QAM 

Pada modulasi ini terdapat 6 bit tiap simbolnya 

         
       

         
           

         

      
   

  

  
  …………....…….  (2.21) 

dengan: 

          : probabilitas bit salah pada modulasi QAM 

M  : jumlah sinyal untuk modulasi 64 QAM nilai M = 2
6 

= 64 [15]. 

 

e. Probabilitas Packet loss pada HSPA 

Probabilitas packet loss pada RAN (nodeN dan RNC), core network (SGSN 

dan GGSN) serta pada BMSC dapat dihitung dari probabilitas Bit Error 

Rate (BER) di jaringan tersebut dengan persamaan berikut  

                  …………………………………………….......… (2.22) 

dengan 

I  = panjang paket data (bit) 

I = panjang header (bit) 

           = Bit Error rate (BER) [14]. 
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2.14 Analisis Regresi Linear Sederhana (Simple Linear Regression) 

Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji 

sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab (X) terhadap 

variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau 

disebut juga dengan Predictor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y 

atau disebut juga dengan Response. 

Model persamaan Regresi Linear Sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX ………………………………………………………………….. (2.23) 

Dimana: 

Y = Variabel Response atau variabel akibat (Dependent) 

X = Variabel Predictor atau variabel faktor penyebab (Independent) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi (kemiringan); Besaran response yang ditimbulkan oleh 

predictor 

nilai – nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini: 

   
           

         
  ........................................................................................... (2.24) 

   
      

 
 ................................................................................................... (2.25) 


