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ABSTRAK 

 

MANAJEMEN INTERFERENSI MENGGUNAKAN FRACTIONAL FREQUENCY 

REUSE DAN POWER ALLOCATION PADA DENSED FEMTOCELL TERSEBAR 

PADA JARINGAN SELULER BERBASIS OFDMA 

 

Oleh 

SRI SURYANI 

 

Meningkatnya permintaan spektrum frekuensi dan data pada tahun 2017 sebesar 71% 

dalam lalu lintas data seluler global mengakibatkan tantangan tersendiri pada peningkatan 

kualitas layanan seluler baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Femtocell adalah salah 

satu teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan jaringan seluler, 

terutama di area indoor. Femtocell memiliki daya yang rendah serta jarak yang pendek dengan 

cakupan 10-30 meter yang bekerja pada frekuensi resmi dan mampu melayani 3-5 pengguna. 

Dalam penggunaan femtocell dapat terjadi interferensi, baik antara sesama femtocell 

(interferensi co-tier) atau antara femtocell dan macrocell (interferensi cross-tier). Masalah 

interferensi menjadi lebih kompleks ketika jumlah femtocell yang digunakan banyak dan padat 

sehingga menciptakan fenomena Ultra Dense Network (UDN).  

Pada penelitian ini, penulis melakukan pemodelan dan simulasi menggunakan software 

MATLAB untuk mengatasi permasalahan interferensi dengan metode Fractional Frequency 

Reuse (FFR), Power Allocation (P.A.), dan gabungan (FFR dan P.A.) pada densed femtocell 

tersebar pada jaringan seluler berbasis OFDMA pada transmisi downlink. Metode FFR bekerja 

untuk mengatasi masalah Co-Channel Interference (CCI) dan Inter-Cell Interference (ICI), sel 

secara logik dibagi menjadi dua bagian kemudian wilayah yang berbeda dialokasikan faktor 

penggunaan kembali frekuensi (FRF) yang berbeda. Sedangkan metode P.A. bekerja untuk 

mengatur daya pancar di HeNB ke setiap pengguna femtocell sehingga daya yang diterima oleh 

pengguna mencapai target yang dibutuhkan dan dinyatakan oleh parameter Quality of Services 

(QoS) untuk trafik tertentu. Penelitian ini mempertimbangkan nilai SINR (Signal to 

Interference plus Noise Ratio), Throughput, dan BER (Bit Error Rate). Skenario yang dianalisa 

mengasumsikan terdapat tiga buah macrocell dengan penyebaran 100 buah femtocell pada 

macrocell yang diamati.  

Hasil simulasi menunjukan metode power allocation dan metode gabungan (FFR dan 

P.A.) dapat mengatasi masalah interferensi baik pada sisi sel maupun center cell dengan baik. 

Hal ini ditandai dengan didapatkannya nilai SINR yang mendekati nilai SINR target 

dibandingkan dengan metode FFR. Peningkatan atau penurunan nilai SINR akan sebanding 

dengan nilai Throughput dan berbanding terbalik dengan nilai BER.  

 

Kata kunci: UDN, femtocell-macrocell, downlink, manajemen interferensi, FFR, 

Power Allocation.  



 

ABSTRACT 

 

INTERFERENCE MANAGEMENT USING FRACTIONAL FREQUENCY 

REUSE AND POWER ALLOCATION IN DISTRIBUTED FEMTOCELL DENSED 

ON CELLULAR NETWORKS BASED ON OFDMA 

 

By  

SRI SURYANI 

 

The increasing demand for frequency spectrum and data in 2017 by 71% in global 

cellular data traffic resulted in a challenge in improving the cellular service quality both indoors 

and outdoors. Femtocell is a technology to increase network capacity and  network coverage, 

especially in indoor areas. Femtocell has low power and short range with coverage 10-30 

meters which is working on licensed frequency and is able to serve 3-5 users. In the deployment 

of femtocells, interference may occur, either between femtocells (co-tier interference) or 

between femtocells and macrocells (cross-tier interference). The interference problem becomes 

more complex when the number of deployed femtocells is many and dense creating a 

phenomenon of Ultra Dense Network (UDN).  

In this research, it was carried out modeling and simulation of interference management 

using MATLAB with method of fractional frequency reuse (FFR), power allocation (P.A.) and 

combination (FFR and P.A.) on densed femtocells deployed over OFDMA-based cellular 

networks on downlink transmissions to overcome interference problems. The FFR method 

works to overcome Co-Channel Interference (CCI) and Inter-Cell Interference (ICI) problems, 

the cell is logically divided into two parts then different regions are allocated different 

Frequency Reuse Factors (FRF). Meanwhile, the P.A. method works to adjust the transmit 

power in the HeNB to be transmitted to each femtocell user so that the power received by the 

user reaches the required target and is indicated by the Quality of Services (QoS) parameter for 

certain traffic. This research considers the value of SINR (Signal to Interference plus Noise 

Ratio), Throughput, and BER (Bit Error Rate). The scenario analyzed assumed that there were 

three macrocells with 100 deployed femtocells in macrocell observed.   

The simulation results show that method power allocation and combination (FFR and 

P.A.) can solve interference problems both on the cell side and the cell center well. This is 

indicated by the SINR value that is close to the target SINR value compared to the FFR method. 

Increasing or decreasing the SINR value will be proportional to the throughput values and 

inversely proportional to the BER values. 

 

Keywords: UDN, femtocell-macrocell, downlink, interference management, FFR, 

Power Allocation.  
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DAFTAR SINGKATAN 

 

OFDMA : Orthogonal Frequency Division Multiple Access, adalah teknik 

multiple  access yang memungkinkan banyak pengguna berbagi dalam 

bandwidth yang sama. Pada LTE, teknologi OFDMA digunakan untuk 

transmisi downlink. 

SINR : Signal to Interference plus Noise Ratio, merupakan rasio perbandingan 

dari besarnya daya yang diharapkan (S) dibagi dengan daya interferensi 

(I) dan daya noise (N). 

QoS : Quality of Service, yaitu parameter uji kelayakan pada suatu layanan 

agar dikatakan baik. 

BER  : Bit Error Rate, adalah perbandingan dari jumlah kesalahan bit dibagi 

dengan jumlah total bit yang dikirim pada interval waktu tertentu. 

eNB : evolved Node B, adalah perangkat keras pada LTE yang terhubung ke 

jaringan ponsel yang berkomunikasi langsung secara nirkabel dengan 

UE. 

HeNB : Home evolved Node B, adalah perangkat keras pada femtocell dengan 

fungsi yang sama seperti eNB.  

BTS : Base Transceiver Station, merupakan sebuah infrastruktur 

telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti 

komunikasi dan jaringan operator.  



 

UE : User Equipment, yaitu perangkat yang digunakan oleh pelanggan 

(user) dalam proses telekomunikasi untuk dapat memperoleh layanan 

komunikasi bergerak.  

PL : Path Loss, merupakan rugi-rugi yang disebabkan oleh jarak dari 

pengirim ke penerima.  

CDF : Cumulative Distribution Function, merupakan probabilitas bahwa nilai 

variabel acak X akan mengambil nilai kurang dari atau sama dengan 

suatu nilai tertentu x.  

CCDF : Complementary Cumulative Distribution Function, yaitu probabilitas 

bahwa nilai variabel acak X akan mengambil nilai yang lebih besar dari 

suatu nilai tertentu x.  

MUE : Macrocell User Equipment, adalah UE pada macrocell.  

FUE : Femtocell User Equipment, adalah UE pada femtocell.  

4 G  : Fourth Generation, adalah generasi ke-empat jaringan nirkabel untuk 

komunikasi mobile.  

LTE  : Long Term Evolution, adalah sebuah standar komunikasi akses data  

nirkabel tingkat tinggi yang berbasis pada jaringan GSM/EDGE dan 

UMTS/HSPA.  

 

 

 



 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hadirnya teknologi seperti smart phones, tablets, dan Personal Device Assistant (PDA) telah 

mengalami peningkatan yang sangat tinggi dalam permintaan spektrum frekuensi dan data. 

Ada peningkatan sebesar 71% dalam lalu lintas data seluler global pada tahun 2017, lalu lintas 

data seluler per bulan diperkirakan akan meningkat menjadi 77 exabyte pada tahun 2022, lebih 

dari 70% di antaranya adalah Fourth Generation (4G). Hampir 54% dari semua koneksi data 

pada tahun 2022 akan menjadi milik 4G, baik dalam hal volume data seluler dan jumlah 

perangkat atau koneksi [1].  

Ultra Dense Networks (UDN) adalah salah satu solusi yang menjanjikan untuk mencapai 

volume data seluler yang lebih tinggi untuk sistem komunikasi nirkabel seluler. Disisi lain, 

penyebaran Base Stations (BS) yang padat dapat memberikan throughput sistem yang lebih 

tinggi [2]. Sehingga gangguan serius yang disebabkan oleh jaringan padat membatasi 

peningkatan throughput pada lalu lintas jaringan.  

Sebagai salah satu teknologi utama 5G, penyebaran femtocell yang sangat padat secara luas 

telah dianggap sebagai teknologi yang menjanjikan dalam meningkatkan throughput jaringan 

dan efesiensi spektrum [3]. Tantangan utama dalam penyebaran UDN adalah co-channel 

interference (CCI) di mana penyebabnya adalah femtocell yang disebarkan secara padat dan 

acak serta meningkatkan kompleksitas pengoptimalan pada jaringan.  

Pada penyebaran femtocell, sering terjadi interferensi dalam penggunaannya, baik sesama 

femtocell (co-tier) atau antara femtocell dan macrocell (cross-tier). Interferensi dapat terjadi 

karena femtocell yang tersebar di daerah macrocell berbagi sumber daya radio yang sama dan 



2 
 

 

ketersediaan spektrum frekuensi terbatas. Untuk mengatasi masalah interferensi dapat 

digunakan beberapa metode, metode tersebut terdapat dibanyak literatur untuk interferensi 

dalam area Ultra Dense Networks (UDN), di antaranya disebutkan pada [4,5].  

Penyebaran femtocell di jaringan konvensional (macrocell) secara padat pada area yang diamati 

baik sisi sel maupun pusat (center) sel dapat mengalami interferensi yang buruk. Pada 

penelitian ini dilakukan manajemen interferensi pada jaringan femtocell-macrocell pada 

transmisi downlink berbasis Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) di 

area yang diamati baik sisi sel maupun center cell. Metode yang akan digunakan untuk 

manajemen interferensi pada penelitian ini adalah Fractional Frequency Reuse (FFR) dan 

Power Allocation. Mekanisme FFR bertujuan untuk mengecilkan hasil interferensi pada 

transmisi downlink co-tier dan cross-tier dengan mengalokasikan set band berbeda agar tidak 

tumpang tindih ke pengguna di lokasi geografis yang berbeda. Sedangkan metode power 

allocation bertujuan untuk mengecilkan daya intereferensi pada cross-tier yang terjadi, 

sehingga performansi jaringan pada femtocell yang diamati semakin membaik. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, seperti dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisa hasil simulasi untuk manajemen interferensi yang terjadi dijaringan 

femtocell-macrocell khususnya pada saat transmisi downlink (jaringan UDN). 

2. Menganalisa hasil penerapan metode Fractional Frequency Reuse, Power  Allocation 

dan metode gabungan untuk manajemen interferensi pada penyebaran femtocell secara 

padat. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penilitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan permasalahan interferensi yang terjadi di area femtocell-macrocell 

khususnya pada saat transmisi downlink;  

2. Sebagai referensi untuk memahami permasalahan interferensi pada transmisi downlink 

di UDN; 

3. Dapat diadopsi ataupun dijadikan referensi bagi operator seluler telekomunikasi untuk 

mengatasi permasalahan interferensi ketika femtocell atau UDN diaplikasikan pada 

jaringan makro seluler yang sedang berkembang pada saat ini;  

4. Dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mensimulasikan metode manajemen interferensi yang diusulkan pada 

skenario penelitian yang telah dirancang agar mendapatkan data yang tepat dengan 

menggunakan software MATLAB? 

2. Bagaimana merancang algoritma untuk memanajemen interferensi dengan menerapkan 

metode Fractional Frequency Reuse dan Power Allocation? 

3. Menentukan parameter apa saja yang akan digunakan dalam penelitian? 

 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Interferensi yang diperhitungkan pada area sel yang diamati baik sisi sel maupun center 

cell saat transmisi downlink; 

2. Analisa berdasarkan tipe inteferensi cross-tier dan co-tier; 

3. Tidak membahas aspek core network pada penelitian ini.  

4. Tidak membahas efektifitas algoritma yang digunakan. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pada penelitian ini terdapat tiga buah macrocell, masing-masing macrocell memiliki 

femto user dan macro user yang tersebar secara acak dan padat. Skenario pertama tidak 

diaplikasikan metode apapun sehingga kinerja sistemnya buruk dibandingkan dengan 

skenario 2, 3 dan 4 yaitu sistem menggunakan metode fractional frequency reuse, 
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power allocation dan gabungan (FFR dan P.A.). Skenario kedua menggunakan metode 

FFR di mana metode ini dapat mengurangi masalah interferensi yang terjadi di sisi sel 

karena penggunaan faktor reuse 3 (pada sisi sel), sehingga diharapkan performa 

jaringannya membaik. Skenario ketiga menggunakan metode P.A., metode ini 

berfungsi sebagai algoritma alokasi daya yang digunakan pada masing-masing 

macrocell sehingga interferensi yang terjadi di HeNB maupun eNB pada setiap 

macrocell dapat berkurang dan performa kerja sistem dapat menghasilkan hasil yang 

optimal. Sedangkan pada skenario keempat menggunakan metode gabungan antara 

FFR dan P.A., di mana penggabungan kedua metode tersebut diharapkan dapat 

menghasilkan kinerja sistem yang lebih baik dalam mengurangi masalah interferensi 

pada sisi sel maupun center cell dan performa sistem akan menjadi lebih baik 

dibandingkan dengan skenario 2 dan 3.  

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Laporan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini memaparkan latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, perumusan 

masalah, hipotesis dan sistematika penulisan.   

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dijelaskan teori-teori pendukung materi penelitian yang diambil dari berbagai 

sumber ilmiah yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian dan memuat penelitian 

terdahulu sebagai literatur pendukung.   
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memaparkan waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pelaksanaan dan pengamatan penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini dijelaskan hasil data penelitian dan pembahasan dari penelitian ini.  

BAB V. KESIMPULAN  

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didasarkan pada hasil data simulasi dan pembahasan 

dari penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka pada Penelitian yang Berkaitan  

 

Penelitian [6] dengan judul “Network Capacity Optimisation in Millimetre Wave Band Using 

Fractional Frequency Reuse” menggunakan metode Fractional Frequency Reuse (FFR) untuk 

jaringan dengan gelombang milimeter UDN pada pita 26-GHz. Fokusnya adalah pada jaringan 

padat dengan jarak antara user yang pendek dan sektorisasi tingkat tinggi (HOS). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa FFR dapat meningkatkan kinerja jaringan dalam hal throughput data di 

cell-edge untuk setiap pengguna dan throughput rata-rata pada sel, serta mempertahankan 

throughput data puncak pada ambang tertentu. Lebih lanjut, HOS memiliki potensi keuntungan 

atas sel sektor default ketika interferensi dikoordinasikan dengan hati-hati. Hasilnya 

menunjukkan nilai optimal untuk bandwidth split per setiap skenario dalam skema FFR dan 

untuk memberikan tradeoff terbaik antara performa pengguna di zona dalam dan luar. 

Model jaringan pada penelitian ini terdiri dari node gelombang milimeter yang 

menghubungkan sejumlah Peralatan Pengguna (UE) yang terletak di zona dalam yang 

mendukung Frequency Reuse Factor = 1 (FRF = 1) atau zona luar yang mendukung FRF = 3. 

Nilai Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) dari User Equipment (UE) akan menjadi 

acuan untuk memutuskan apakah UE ini termasuk di salah satu wilayah. Dalam konteks ini, 

ambang batas SINR didefinisikan, sehingga setiap UE yang melebihi ambang batas ini akan 

dipertimbangkan di zona dalam dengan FRF = 1, sedangkan UE yang gagal mencapai ambang 

batas ini akan berada di area FRF = 3 (area tepi sel), di area ini, FRF = 3 bertujuan untuk 

meningkatkan SINR karena sumber daya yang berkurang. 

Penelitian dengan judul “Downlink performance of cell edge using cooperative BS for multicell 

cellular network” berfokus pada kapasitas downlink di cell-edge di jaringan seluler dan 
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menunjukan bahwa kerja sama Base Station (BS) dapat meningkatkan efisiensi spektral. BS 

bekerja sama untuk transmisi antara pengguna tepi sel agar rasio SINR meningkat. Metode 

FFR digunakan di tepi sel dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem. Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa skema yang diusulkan mengungguli skema referensi dalam hal tepi sel 

untuk hasil SINR dengan dampak minimal pada eksponen rugi-rugi transmisi pada jaringan 

[7]. 

Pada penelitian tersebut, kinerja tepi sel dievaluasi melalui simulasi MATLAB. Peneliti 

memplot SINR dengan dan tanpa mengasumsikan Inter-Cell Interference (ICI) sebagai fungsi 

jarak dari pusat sel d untuk transmisi penerima MS. Noise total dengan bandwidth 10-MHz 

adalah NO = -104 dBm. Peneliti pada artikel tersebut juga mengasumsikan daya pancar BS 

bernilai P = 46 dBm. Peneliti pada artikel tersebut mencatat bahwa perolehan SINR dengan 

eliminasi ICI lebih besar untuk SINR Mobile Station (MS) yang lebih rendah. SINR yang lebih 

rendah terjadi ketika d (jarak MS dan BS) mendekati R (jari-jari makrosel), yang merupakan 

kasus khusus untuk tepi sel MS. Keuntungan relatif yang diperoleh melalui eliminasi ICI 

diharapkan lebih besar lagi untuk SINR MS rendah karena skala kapasitas hampir linier pada 

SINR yang lebih rendah. Untuk pengguna SINR tinggi, keuntungan kecil di SINR melalui 

penghapusan ICI tidak diterjemahkan ke dalam perolehan yang berarti dalam throughput. Dari 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ICI lebih penting untuk MS tepi sel dari pada MS pusat 

sel.  

Selanjutnya, penelitian dengan judul “A Novel Fractional Frequency Reuse Scheme for 

Interference Management in LTE-A HetNets” menyajikan strategi Radio Resource 

Management (RRM) baru yang disebut teknik Fractional Frequency Reuse dengan Three 

Sectors and Three Layers (FFR-3SL) diusulkan pada [8]. FFR 3SL secara efisien menggunakan 

sumber daya radio dan mengurangi efek Co-Channel Interference (CCI) di LTE-A HetNets 

dan dengan demikian meningkatkan kinerja sistem. Untuk mengimplementasikan strategi yang 
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diusulkan, seluruh area cakupan macrocell dibagi menjadi tiga sektor dan tiga lapisan, 

sedangkan total bandwidth dibagi menjadi tujuh subband. Selanjutnya, subbands 

didistribusikan secara akurat di antara femtocell dan macrocell dengan menggunakan algoritma 

yang diusulkan. Akibatnya, interferensi co-tier dan cross-tier dikelola dengan basis 

sebelumnya. Simulasi Monte Carlo dilakukan untuk mengevaluasi dan membandingkan 

kinerja metode yang diusulkan dengan metode yang ada. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

metode yang diusulkan mencapai throughput yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih baik 

pada sistem LTE-A HetNet. Selain itu, efisiensi sistem ditingkatkan dengan memperhatikan 

kepuasan pengguna dalam hal nilai signal to SINR. 

Model sistem dalam penelitian tersebut ialah membagi total pita frekuensi yang dialokasikan 

menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil (subband) yang kemudian didistribusikan di antara 

femtocell dan macrocell di berbagai area cakupan area macrocell untuk menetapkan pengguna. 

Dalam model yang diusulkan, model saluran propagasi nirkabel downlink dipertimbangkan, 

yang terdiri dari pathloss (PL), log-normal shadowing dan fading skala kecil antara BS dan 

UE. UE didistribusikan secara acak dengan distribusi seragam di seluruh area cakupan sel 

makro. Selain itu, rugi-rugi penetrasi dinding tunggal digunakan dari transmisi dalam ruangan 

ke luar ruangan dan sebaliknya, sementara rugi-rugi penetrasi dinding ganda digunakan pada 

transmisi dalam ruangan ke dalam ruangan. 

Penelitian [4] dengan judul “Managing the Interference for Down-Link in LTE Using 

Fractional Frequency Reuse” mengusulkan skema alokasi sumber daya yang efisien 

berdasarkan Fractional Frequency Reuse (FFR) untuk mitigasi interferensi, di mana seluruh 

spektrum dibagi di antara entitas jaringan. Mekanisme FFR bertujuan untuk mengurangi 

interferensi downlink co-tier dan cross-tier dengan mengalokasikan rangkaian band yang tidak 

tumpang tindih ke peralatan pengguna di lokasi geografis yang berbeda. Tujuan utama dari 

penelitian tersebut adalah untuk membandingkan dua tipe utama skema FFR, masing-masing 
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strict FFR dan Soft Frequency Reuse dengan skema yang diusulkan. Ketiga jenis skema FFR 

dijelaskan dan dievaluasi dengan simulasi Monte-Carlo berdasarkan beberapa metrik kinerja, 

yaitu sum rate, efesiensi spektral, dan outage probability. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

dampak skema yang diusulkan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan dua metode 

lainnya. Skema yang diusulkan terbukti meningkatkan efisiensi spektral, mengurangi 

kemungkinan outage probability dan meningkatkan rasio jumlah untuk semua pengguna.  

Penelitian [9] dengan judul “Interference Management for Diferent 5G Cellular Network 

Constructions” memperkenalkan analisis FFR dan SFR untuk jaringan seluler hybrid yang 

didefinisikan sebagai campuran yang menggabungkan jaringan seluler reguler dan tidak 

teratur. Jadi, dalam makalah tersebut, analisis kinerja FFR dan SFR dilakukan dan 

dibandingkan untuk masing-masing jaringan seluler reguler, irreguler dan hybrid baik untuk 

skenario downlink maupun uplink. Analisis mereka membahas untuk skenario downlink dan 

uplink dalam kasus lebar pita (BW) 10 MHz dan 20 MHz. 

Untuk mengatasi gangguan pada jaringan 5G digunakan teknologi FFR = 1, FFR = 3 dan SFR. 

Dalam makalah tersebut, hasil dan simulasi untuk FFR = 1, FFR = 3 dan SFR dipertimbangkan 

untuk skema regular, irregular dan hybrid pada skenario downlink dan uplink. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa; FFR = 1 lebih baik daripada FFR = 3 untuk skema reguler, tidak teratur, 

dan hybrid. Dalam analisis downlink, terlihat bahwa kapasitas dan kepadatan kapasitas untuk 

wilayah tepi sel dan wilayah pusat sel memiliki performa yang lebih baik untuk model hybrid 

dan regular daripada model irregular. 

Pada analisis uplink, terlihat bahwa model regular, irregular dan hybrid memiliki kinerja yang 

lebih baik ketika nilai faktor kendali daya β dan eksponen kendali daya μ meningkat. Efisiensi 

spektral menggunakan teknik FFR = 1 dan FFR = 3 juga telah dilakukan pada kasus BW 10 

MHz dan 20 MHz untuk ketiga model. Ditunjukkan bahwa ketika Signal to Interference Ratio 
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(SIR) meningkat, efisiensi spektral juga meningkat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

kinerja FFR = 1 lebih baik daripada kinerja FFR = 3. Kinerja efisiensi spektral pada BW 20 

MHz juga lebih baik dari pada BW 10 MHz.  

Throughput juga telah diperoleh untuk ketiga model seluler. Ditemukan bahwa performa model 

irregular dan hybrid memiliki performa yang sama untuk BW 10 MHz atau 20 MHz. Kinerja 

FFR = 3 lebih baik daripada FFR = 1 jika menggunakan BW 10 MHz atau 20 MHz untuk kedua 

model. Namun pada skema regular, performa FFR = 1 lebih baik dibandingkan FFR = 3 jika 

BW yang digunakan adalah 10 MHz atau 20 MHz. Ini juga jelas bahwa kinerja throughput 

lebih baik bila BW = 20 MHz dibandingkan BW = 10 MHz. 

Selanjutnya pada penelitian [10] dengan judul “Fractional Frequency Reuse to Mitigate 

Interference in Self-Configuring LTE-Femtocells Network” dipelajari masalah gangguan DL 

(downlink) dan UL (uplink) antara femtocell tetangga akses tertutup yang digunakan dalam 

hubungannya dengan teknologi Long Term Evolution (LTE) dan mengusulkan solusi untuk 

mengurangi gangguan ini menggunakan Fractional Frequency Reuse (FFR). Peralatan 

pengguna (UE) melapor ke BTS femto yang melayani (F-BS) mereka secara berkala. Jika 

laporan menunjukkan tingkat interferensi yang tinggi, F-BS yang bertetangga secara lokal 

mengadopsi FFR dengan cara terkoordinasi tetapi terdesentralisasi. FFR membagi femtocell di 

area pusat sel dan tepi sel di mana tepi sel F-BS yang mengganggu menggunakan set sub-

carrier (SC) yang berbeda. Pembelahan berlangsung sedemikian rupa sehingga UE yang 

terpengaruh berada di area tepi sel. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skema yang diusulkan 

mengurangi interferensi di F-BSs tetangga, femto UE (F-UEs) dan makro UE (M-UEs) dan 

meningkatkan throughput secara keseluruhan. 

Penulis pada makalah tersebut menganggap sistem seluler memiliki Macro Base Station (M-

BS), masing-masing memiliki sejumlah N F-BS (menunjukkan jumlah F-BS) di area 
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jangkauannya. Setiap F-BS melayani hingga 4 UE sekaligus dalam lingkungan akses tertutup, 

sementara M-BS melayani beberapa UE. Femtocell yang hanya melayani pengguna 

terdaftarnya, dikatakan mengikuti kebijakan akses tertutup. Mereka merumuskan interferensi 

UL untuk F-BS, interferensi DL untuk F-UE dan M-UE dan analisis throughputnya. Total 

bandwidth B dari sistem dibagi menjadi unit frekuensi waktu OFDMA dari sub-carrier (SC) S 

oleh semua BS (makro dan femto) dan dialokasikan ke UE oleh BS yang melayani yang 

mendistribusikan SC secara seragam di antara UE-nya. 

Makalah tersebut memperkenalkan Self-Configuring Fractional Frequency Reuse di femtocell 

sebagai skema mitigasi interferensi antara femtocell akses tertutup yang berdekatan. Pengguna 

femto memulai skema dengan mengirimkan laporan berkala ke F-BS yang melayani. Jika 

interferensi lebih tinggi dari ambang batas, F-BS tetangga diminta untuk melakukan FFR 

dengan memilih set SC (Sub-carrier) yang berbeda untuk tepi sel dan mengurangi jari-jari pusat 

sel, kecuali pengguna jatuh di tepi sel. Penulis pada makalah tersebut telah mendemonstrasikan 

bahwa skema yang diusulkan mengurangi interferensi pada UL dan DL dan meningkatkan 

throughput keseluruhan dari sistem LTE. 

Penelitian [11] dengan judul “Energy Efficient Power Allocation in Multi-tier 5G Networks 

Using Enhanced Online Learning” berfokus pada masalah alokasi daya pada struktur jaringan 

5G multi-tier menggunakan metodologi non-kooperatif dengan pertimbangan efisiensi energi. 

Oleh karena itu, penulis pada makalah tersebut mengusulkan skema pembelajaran online 

berbasis intuisi distributif untuk alokasi daya di downlink sistem 5G, di mana setiap pemancar 

menduga strategi alokasi daya pemancar lain tanpa pertukaran informasi. Model pembelajaran 

yang diusulkan memanfaatkan representasi keadaan singkat untuk menjelaskan masalah 

dimensionalitas dalam pembelajaran online dan mempercepat konvergensi. Konvergensi 

skema yang diusulkan terbukti dan hasil numerik menunjukkan kemampuannya untuk 

mencapai konvergensi yang cepat dengan jaminan QoS (Quality of  Service) dan peningkatan 
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efisiensi energi sistem yang signifikan. Selain itu, skema yang diusulkan mempertahankan QoS 

yang diwakili oleh rasio sinyal terhadap interferensi plus noise (SINR) untuk semua pengguna 

di jaringan. 

Penelitian [12] dengan judul “Energy Efficient Power and Subchannel Allocation in Dense 

OFDMA Small Cell Networks” membahas tentang energi daya yang efisien dan alokasi 

subchannel dalam jaringan sel kecil yang padat. Setelah memberikan algoritma alokasi 

subchannel, penulis makalah tersebut mengubah masalah fraksional hemat energi menjadi 

masalah optimal iteratif ekivalen yang memiliki bentuk subtraktif. Dengan fungsi utilitas yang 

dikembangkan dari masalah yang setara, penulis makalah tersebut juga memperkenalkan 

permainan non kooperatif untuk mengoptimalkan alokasi daya. Selain itu, pembaruan daya 

terdistribusi yang diusulkan membutuhkan pensinyalan kecil untuk mendapatkan solusi yang 

optimal. Hasil simulasi tingkat sistem menunjukkan bahwa skema yang diusulkan dapat 

dengan cepat mencapai konvergensi dan secara efisien meningkatkan efisiensi energi dalam 

jaringan sel kecil.  

Mereka mempertimbangkan jaringan OFDMA multi-sel downlink di mana setiap sel makro 

memiliki sekelompok sel kecil yang padat, seperti frekuensi pembawa macro eNodeBs 

(MeNBs) dan small cell eNodeBs (SeNBs) adalah F1 dan F2, yang ortogonal satu sama lain. 

Oleh karena itu, interferensi antara sel kecil dan sel makro dapat diabaikan. Pada cluster small 

cell terdapat total N small cell dan M mobile user equipment (UE). 

Selanjutnya pada penelitian [13] dengan judul “Cooperative Sleep and Power Allocation for 

Energy Saving in Dense Small Cell Networks” dibicarakan masalah optimasi gabungan yang 

melibatkan mode sleep dalam subframe dan alokasi daya untuk meminimalkan konsumsi 

energi Dense Small Cell Networks (DSCNs) sambil menjamin persyaratan tarif pengguna yang 

diformulasikan sebagai pemrograman nonlinier integer campuran (MINLP). Untuk mengatasi 
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masalah ini, penulis artikel tersebut mengusulkan pendekatan sleep dan alokasi daya kooperatif 

(CSPA) dengan menguraikannya menjadi dua subproblem. Pertama, penulis mendapatkan 

jumlah optimal subframe aktif untuk setiap Small Cell Base Stations (SBSs) dan menyajikan 

algoritma pembentukan koalisi heuristik terpusat untuk mengelola SBS guna membentuk 

koalisi. Dalam kasus seperti itu, SBS dapat mengirimkan data dalam subframe aktif dan sleep 

di subframe lain. Penulis artikel tersebut kemudian mendapatkan daya pancar optimal SBS 

dalam subframe aktif dengan mengandalkan algoritma alokasi daya berbasis harga 

terdistribusi. Hasil simulasi tingkat sistem menunjukkan bahwa skema kerja sama yang mereka 

usulkan dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam hal penghematan 

energi dibandingkan dengan pendekatan alokasi daya maksimum (MPA) dan alokasi daya non-

kooperatif (NCPA). Selain itu, pengaruh tingkat target pada ukuran koalisi dan konsumsi 

energi juga dianalisis. 

Penulis mempertimbangkan jaringan OFDMA downlink yang terdiri dari sel makro, gateway 

lokal (L-GW), dan sejumlah besar sel kecil yang ditempatkan di dalam area sel makro. 

Macrocell disebarkan pada frekuensi F1 untuk menjamin jangkauan dan mengirimkan sinyal 

kontrol sementara sel kecil yang besar disebarkan pada frekuensi F2 dengan frekuensi universal 

yang digunakan kembali untuk meningkatkan kapasitas hotspot. Jadi Small Cell Users (SUEs) 

tidak akan mengalami gangguan lintas-tingkat dari MBS. Macrocell mengelola prosedur 

koneksi kontrol sumber daya radio (RRC) antara pengguna dan sel kecil seperti pembentukan 

dan pelepasan saluran. L-GW menyediakan media antara sel kecil dan backhaul internet. 

Semua pengguna pertama-tama mendapatkan akses ke sel makro dan kemudian menerima 

layanan data dari sel kecil dengan bantuan sel makro.  

Pada bagian ini, simulasi numerik tingkat sistem dikembangkan melalui metode Monte-Carlo 

untuk memperkirakan kinerja skema CSPA. Untuk simulasi, penulis artikel tersebut 

mempertimbangkan downlink dari sistem OFDMA dan area persegi 100 × 100 m2 dengan M 
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(inisial M adalah dari metode Monte-Carlo) yang disebarkan secara acak dalam sel makro. 

Pemudaran saluran skala besar dipertimbangkan, yang mencakup pemudaran jalur kehilangan 

dan bayangan. 

Penelitian [14] dengan judul “A Distributed Cooperative Power Allocation Scheme for Small 

Cell Networks” mengembangkan algoritma alokasi daya kooperatif downlink terdistribusi 

untuk SCN (Small Cell Networks) yang memaksimalkan kapasitas jumlah jaringan, mengikuti 

persyaratan SINR yang diterima minimum di UE. Pertama-tama penulis artikel tersebut 

merumuskan masalah pengoptimalan daya, dengan daya pancar BS sebagai variabel yang akan 

dioptimalkan. Representasi grafik faktor untuk metode Inter-Cell Interference (ICI) dan Belief 

Propagation (BP) untuk pengoptimalan alokasi daya kemudian dikembangkan. Representasi 

pengoptimalan ini memungkinkan setiap BS untuk bekerja sama dengan bertukar pesan tentang 

perkiraan kapasitas jumlah yang dapat memenuhi persyaratan SINR minimum di UE. Setiap 

BS menggunakan informasi ini untuk mengoptimalkan alokasi daya pancar-nya. Untuk 

mengurangi informasi overhead yang perlu dipertukarkan oleh BS, penulis artikel tersebut 

hanya mengizinkan subset BS dalam jaringan, yang dipilih secara acak, untuk bertukar pesan. 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa kapasitas jumlah jaringan yang diperoleh oleh algoritma 

yang diusulkan, dengan hanya 70% BS aktif yang dipilih secara acak, mendekati kapasitas 

yang diperoleh dengan menggunakan metode pencarian lengkap optimal global dan 

mengungguli skema terbaik yang ada. 

Penulis artikel tersebut mempertimbangkan model seluler dua dimensi, dimana N BS 

diposisikan pada kotak persegi panjang, dengan jarak 2r antara BS. UE didistribusikan secara 

acak di dalam sel. Untuk sederhananya, penulis artikel tersebut berasumsi bahwa N BS 

menggunakan kanal yang sama, di mana kanal ini hanya dapat digunakan oleh satu pengguna 

di dalam sel, menghasilkan faktor penggunaan kembali frekuensi 1 (faktor reuse 1). Setiap UE 

memilih BS terdekat dengan mereka sebagai BS penyajian tunggal. BS kemudian memilih satu 
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UE dan memancarkan di kanal yang dialokasikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

algoritma yang diusulkan mengungguli 63% metode non-kooperatif dan 13% skema dalam 

referensi makalah tersebut, dalam hal kapasitas penjumlahan, dan lebih buruk 22% 

dibandingkan dengan metode pencarian lengkap optimal global dengan kompleksitas kurang 

dari 11%. 

Pada penelitian [15] dengan judul “A Power Allocation Scheme Using Non-Cooperative Game 

Theory in Ultra-Dense Networks” diusulkan skema alokasi daya optimal downlink untuk 

jaringan Ultra Dense Networks (UDN) berdasarkan informasi lokal sel virtual (VC). Dengan 

menerapkan pengetahuan teori grafik, analisis interferensi dalam sistem menjadi lebih 

sederhana. Penulis artikel tersebut menyelidiki masalah permainan non-kooperatif dengan 

pinalti. Selain itu, penulis artikel tersebut mengusulkan algoritma kontrol daya optimal 

terdistribusi yang sesuai. Hasil simulasi akhir menunjukkan bahwa algoritma baru memiliki 

peningkatan tertentu dibandingkan dengan algoritma alokasi daya rata-rata. 

Penulis artikel tersebut mempertimbangkan area tertentu di mana sejumlah Access Point (AP) 

dan UE didistribusikan secara acak. AP memilih UE dengan status kanal terbaik (atau UE 

terdekat dalam model ini) untuk membentuk sel virtual yang berpusat pada pengguna, sehingga 

tidak akan ada tumpang tindih VC. Dengan asumsi bahwa sistem memilih Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access (OFDMA) sebagai metode akses dan setiap VC 

menempati satu blok sumber daya (RB) dalam transmisi downlink. VC yang berbeda 

menggunakan kembali RB, dan ini dapat menyebabkan gangguan kanal bersama. Penulis 

artikel tersebut juga berasumsi bahwa semua AP yang termasuk dalam satu VC memancarkan 

level daya yang sama. Untuk kesederhanaan, gangguan intra-VC downlink tidak 

dipertimbangkan. Dengan demikian, tujuan artikel tersebut difokuskan pada strategi alokasi 

daya yang optimal di VC yang berbeda. 
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Dalam simulasi pada artikel tersebut, penulis artikel tersebut mempelajari jaringan UDN dalam 

area 100 × 100 m2. Dua puluh AP dan lima UE didistribusikan secara seragam dan acak di area 

ini dan kanal tersebut dianggap sebagai kanal Rayleigh. Setiap AP memilih UE terdekat untuk 

membentuk sel virtual. Jika AP terlalu jauh dari UE, AP akan otomatis mati. Karena diag (IIH)  

(merupakan matriks interferensi dari interferensi total yang disebabkan oleh VC (Virtual Cell) 

ith terhadap yang lain) dalam pinalti kecil, maka faktor pinalti ditetapkan relatif besar. Daya 

pancar awal AP di 5 sel virtual disetel ke {5, 8, 9, 2, 10}. 

Penelitian [16] dengan judul “Joint Subchannel and Power Allocation in Two-Tier OFDMA 

HetNets with Clustered Femtocells” mempelajari masalah daya gabungan dan alokasi 

subchannel dalam jaringan femtocell yang tersebar dengan baik dengan kendala pada 

interferensi co-tier dan cross-tier dan persyaratan data rate minimum. Masalah pengoptimalan 

konveks dirumuskan dan solusi dari masalah diperoleh secara numerik. Untuk masalah alokasi 

sumber daya bersama ini, efek pengelompokan (atau kerjasama) dipelajari juga, di mana 

femtocell ditempatkan dalam kelompok yang terpisah. Kinerja alokasi sumber daya 

terdistribusi (yaitu, tanpa pengelompokan) dan alokasi sumber daya terpusat (yaitu, dengan 

hanya satu kluster) dibandingkan dengan alokasi sumber daya berbasis pengelompokan (yaitu, 

semi-terdistribusi).  

Femtocells dikerahkan secara padat untuk menutupi area dalam ruangan. Dalam lingkungan 

seperti itu, kanal antara FUE dan femtocellnya memiliki kondisi yang sangat baik. Namun, 

sinyal yang diterima dari sel makro luar ruangan sangat dilemahkan. Penulis artikel tersebut 

mempertimbangkan satu tingkat sel makro yang mengelilingi sel makro yang diberi tag. Setiap 

femtocell memiliki satu FUE dan ada satu MUE di dalam ruangan dan dilayani oleh macrocell. 

Penulis artikel tersebut menunjukkan dengan F sebagai himpunan sel femtocell dan oleh M 

sebagai himpunan sel makro. Misalkan N menunjukkan himpunan indeks subchannel dalam 

sistem dan N = | N |. Penulis artikel tersebut juga mengasumsikan status kanal dari subcarrier 
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adalah sama dalam sub-saluran n dari bandwidth Δf. Hasil numerik menunjukkan bahwa dalam 

lingkungan padat, dengan femtocell berdekatan satu sama lain, efek interferensi co-tier menjadi 

dominan secara signifikan dan pengelompokkan adalah teknik yang sangat efektif dalam 

lingkungan yang padat untuk meningkatkan kapasitas dari femtocell. 

Penjelasan di atas dirangkum sebagai bagian dari studi literatur yang ditunjukkan pada Gambar 

2.1.   
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Gambar 2.1 Studi Literatur Penelitian 

 

2.2 Ultra Dense Network (UDN) 

 

Ultra Dense Networks (UDN) [27] adalah jaringan dengan kepadatan sumber daya radio yang 

jauh lebih tinggi dari pada jaringan saat ini, yaitu jaringan seluler kecil yang jauh lebih padat 

dalam hal kepadatan relatif atau kepadatan absolut base station.  UDN dicirikan sebagai 

jaringan di mana jarak antara pengguna hanya beberapa meter.  
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Perbedaan utama antara UDN dan jaringan seluler tradisional adalah kepadatan Access Point 

(AP). Di UDN, radius cakupan AP sekitar 10 meter dan terdapat ribuan (atau banyak) AP dalam 

1 km2. Sedangkan dalam jaringan seluler tradisional, jangkauan sel lebih dari 500 meter dan 

biasanya kurang dari 3-5 base station (BS) dalam 1 km2. Tabel 1 memberikan gambaran tentang 

perbedaan antara UDN dengan jaringan tradisional.  

 

 

Tabel 1. Perbandingan jaringan seluler tradisional dengan UDN [27] 

Kategori UDN Jaringan Seluler Tradisional 

Deployment Skenario Indoor, Hotspot Cakupan luas 

Kepadatan Akses Point ≥ 1000/km2 3-5/km2 

Cakupan Access Point 

(AP) 

10 meter 

Beberapa ratus meter atau 

lebih. 

Tipe AP 

Small cell, Pico, Femto, 

UE relay, Relay 

Macro/micro BS 

AP backhaul 

Ideal/Non-ideal, 

Wired/wireless 

Ideal, wired 

Kepadatan pengguna Tinggi Rendah/sedang 

Mobilitas pengguna Mobilitas rendah Mobilitas tinggi 

Kepadatan lalu lintas Tinggi Rendah/sedang 

Penyebaran 

Heterogeneous, 

irregular 

Single layer, regular cell 

Bandwidth sistem 100 MHz 10 MHz 

Spektrum 

>3 GHz (up to mm 

Wave) 

<3 GHz 
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2.3 Konsep Seluler  

 

Konsep seluler adalah gagasan tingkat sistem yang memerlukan penggantian satu pemancar 

daya tinggi (sel besar) dengan banyak pemancar berdaya rendah (sel kecil), masing-masing 

menyediakan jangkauan hanya untuk sebagian kecil dari area layanan. Disebut sistem seluler 

karena daerah layanannya dibagi-bagi menjadi daerah yang kecil-kecil yang disebut cell, di 

mana pelanggan dapat bergerak secara bebas di dalam area layanan sambil berkomunikasi 

tanpa terjadi pemutusan layanan atau hubungan.  

Dalam konsep seluler terdapat beberapa jenis gambar sel, di mana yang paling sering 

digunakan dalam skema gambar adalah bentuk sel heksagonal. Gambar 2.2. berikut 

menunjukkan beberapa bentul sel dalam konsep seluler.  

                

 

  

 

 

Gambar 2.2 Bentuk sel dalam konsep seluler, di mana a. Model Sel,  

b. Sel ideal, c. Sel real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)   (b)   (c)  
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2.4 Fractional Frequency Reuse  

 

Fractional Frequency Reuse (FFR) adalah teknik manajemen interferensi untuk mengatasi 

masalah Co-Channel Interference (CCI) dan Inter-Cell Interferensi (ICI). Sel secara logik 

dibagi menjadi dua bagian menurut jarak yaitu bagian dalam dan luar, kemudian wilayah yang 

berbeda dialokasikan faktor penggunaan kembali frekuensi (FRF) yang berbeda. Oleh sebab 

itu, pengguna dibedakan sebagai pengguna sel pusat dan pengguna tepi sel. Wilayah pusat sel 

menggunakan penggunaan kembali frekuensi universal. Namun, zona tepi sel dibagi menjadi 

wilayah N FFR, dan sub-band frekuensi yang berbeda dialokasikan untuk setiap wilayah. 

Dengan melakukan hal ini, tepi sel tetangga beroperasi pada set sub-band yang berbeda. Teknik 

ini membantu mengurangi interferensi dan meningkatkan performansi kerja sistem. Gambar 

2.3 merupakan ilustrasi dari penjelesan metode FFR di atas.  

 

Gambar 2.3 Metode FFR 
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2.5 Power Allocation  

Power Allocation (P.A.) merupakan teknik manajemen interferensi yang digunakan 

untuk mengatur daya pancar di BTS sehingga daya yang diterima oleh user target 

mencapai nilai yang memenuhi kebutuhan dan dinyatakan oleh parameter Quality of 

Services (QoS) untuk trafik tertentu. Pada penelitian ini power allocation digambarkan 

dengan skema frame alokasi daya di setiap user pada macrocell berbeda-beda sesuai 

dengan jarak dan dayar pancar yang dibutuhkan pada setiap user-nya. Gambar 2.4 

merupakan gambaran penjelasan dari metode power allocation di atas.  

 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi metode Power Allocation yang digunakan pada penelitian ini 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Satu buah laptop 

2. Software MATLAB 

3.2 Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, metode yang diperlukan adalah pemodelan sistem dan 

simulasi. Model sistem yang digunakan ialah model deskriptif, dimana model deskriptif 

menggambarkan domain yang diwakilinya dengan cara yang dapat ditafsirkan oleh manusia 

dan juga komputer. Hal tersebut dapat mencakup deskripsi prilaku, struktural, dan lainnya yang 

membangun hubungan logis tentang sistem, seperti hubungan seluruh bagiannya, interkoneksi 

antara bagian-bagiannya, dan alokasi elemen prilakunya ke elemen struktural. Model deskriptif 

umumnya tidak dibangun dengan cara yang secara langsung mendukung simulasi, animasi atau 

eksekusi, tetapi mereka dapat diperiksa untuk konsistensi dan kepatuhan terhadap aturan 

bahasa, dan hubungan logis yang dapat dipikirkan [28]. Adapun tahapan kerja untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut. Tahap pertama, penulis mempelajari teori yang 

berkaitan dengan penelitian. Teori-teori tersebut diperoleh melalui berbagai referensi atau 

sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan website resmi yang berkaitan dengan 

penelitian, di antaranya adalah: 

1. Konsep seluler 

2. Metode Fractional Frequency Reuse dan Power Allocation  

3. OFDMA dan downlink  

4. Interferensi yang terjadi pada seluler 

5. Perhitungan  SINR 
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Metode utama yang digunakan pada penelitian ini adalah pemodelan dan simulasi. Skenario 

jaringan dimodelkan, kode program simulasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman 

MATLAB, dan simulasi dijalankan untuk mengumpulkan parameter-parameter kinerja 

jaringan yang ditargetkan. 

3.2.1 Pemodelan Sistem 

Pemodelan sistem dilakukan setelah melakukan studi literatur terlebih dahulu. Model sistem 

pada penelitian ini adalah mengasumsikan sel-sel disebarkan pada wilayah perkotaan yang 

sangat padat sehingga menyebabkan penurunan kualitas layanan pada user.  

Penelitian ini mempertimbangkan transmisi downlink pada jaringan OFDMA dengan frekuensi 

reuse 1. Terdapat femtocell yang tersebar secara acak di dalam sebuah macrocell 1. Namun, 

pada macrocell 2 dan 3 tidak ada femtocell yang disebarkan di dalamnya, karena pada 

penelitian ini difokuskan pada macrocell 1 sebagai macrocell yang diamati. Ketika femtocell 

base station (HeNB) sedang melakukan  transmisi downlink ke arah user (FUE), maka pada 

saat yang bersamaan macrocell base station (eNB) tetangga juga sedang melakukan transmisi 

downlink ke arah user (MUE). Kejadian ini menyebabkan terjadinya interferensi cross- tier 

antara MUE dengan HeNB. Gambar 3.1 mengilustrasikan interferensi co-tier dan cross-tier 

seperti penjelasan di atas.  
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Gambar 3.1 Interferensi yang terjadi pada femtocell saat transimis downlink 

 

Pada Gambar 3.1 selain mengilustrasikan interferensi yang terjadi pada femtocell pada saat 

transmisi downlink, gambar tersebut juga mengilustrasikan penggunaan frame di setiap 

macrocell base station (eNB) dan Femtocell base station (HeNB). Pada frame tersebut, daya 

yang ditransmisikan eNB maupun HeNB untuk melayanai setiap user adalah sama, tidak ada 

perbedaan atau dengan kata lain tidak ada daya yang diatur (besar daya yang dialokasikan sama 

besar) secara khusus karena tidak ada metode manajemen interferensi yang digunakan dalam 

Gambar 3.1.  

Untuk Gambar 3.1 (baseline skenario) akan diterapkan tiga skenario yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini, tiga skenario yang akan dilakukan ialah:  

1. Skenario yang pertama yaitu menggunakan metode Fractional Frequency Reuse (FFR), 

di mana bandwidth yang digunakan akan dibagi menjadi dua bagian yaitu sisi sel dan 

center cell. Center cell menggunakan faktor reuse 1 di mana total bandwidth yang 

tersedia digunakan kembali dalam setiap center cell tanpa memperdulikan kendala pada 

alokasi daya atau penggunaan sumber daya frekuensi. Sedangkan pada sisi sel 

0.

5 

m

s 



26 
 

 

menggunakan faktor reuse 3, di mana setiap sisi sel penggunaan frekuensinya berbeda. 

Gambar 3.2 mengilustrasikan skenario dengan metode Fractional Frequency Reuse 

(FFR).  

 

Gambar 3.2 Skenario dengan metode Fractional Frequency Reuse (FFR) 

Skenario pada Gambar 3.2 diharapkan interferensi yang terjadi pada sisi sel yang 

bersebelahan akan berkurang dan performa sistem akan membaik. Dalam skenario ini 

dialokasikan daya yang besarnya sama pada setiap frame transmisi di HeNB dan eNB 

yang ditransmisikan untuk setiap user karena alokasi penggunaan daya tidak diatur.  

2. Pada skenario kedua menggunakan metode power allocation seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3.3. Setiap user yang menduduki frame tertentu ditugaskan alokasi daya 

berbeda untuk setiap user yang ditransmisikan baik dari eNB maupun HeNB. Ketika 

HeNB sedang melakukan transmisi downlink ke arah user, maka pada waktu yang 

bersamaan eNB tetangga juga sedang melakukan transmisi downlink ke arah user. Dari 

peristiwa ini terjadilah interferensi cross-tier antara femtocell dengan macrocell, karena 

sumber daya radio yang digunakan oleh femtocell sama dengan macrocell. Untuk 

mengurangi interferensi cross-tier yang terjadi pada femtocell-macrocell, maka pada 

metode ini daya yang ditransmisikan oleh eNB ke setiap user diatur sedemikian rupa 

0.

5 

m

s 
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dengan cara mengecilkan nilai daya eNB seperti ditunjukkan pada frame Gambar 3.3. 

Daya yang diatur (dikecilkan) pada eNB yang ditransmisikan untuk setiap user yang 

dilayani, diharapkan mampu mengurangi interferensi cross-tier yang terjadi, sehingga 

performansi pada femtocell yang diamati semakin membaik. 

 

Gambar 3.3 Skenario dengan metode power allocation 

3. Skenario ketiga merupakan gabungan dari metode FFR dan power allocation seperti 

ditunjukkan pada Gambar 3.4. Sumber daya radio yang digunakan pada area sisi 

macrocell masing-masing berbeda dengan tujuan untuk mengurangi interferensi pada 

transmisi downlink co-tier dan cross-tier dengan mengalokasikan set band berbeda agar 

tidak digunakan oleh user di lokasi geografis yang berbeda. Kemudian, pada setiap 

frame yang digunakan eNB untuk setiap user diatur alokasi daya yang digunakan dari 

eNB ke user. Sehingga kinerja femtocell yang diamati lebih baik dari metode 2 dan 

metode 3 karena menggabungkan metode FFR dan power allocation.  
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Gambar 3.4 Skenario Gabungan 
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3.2.2 Implementasi Simulator Sistem  

Model sistem yang dibangun pada simulasi MATLAB (simulator sistem) ditunjukkan 

pada Gambar 3.5 dan 3.6.  

  

Gambar 3.5 model sistem HeNB dan MUE yang tersebar secara acak dan padat di area sisi 

sel dan center cell dengan penggunaan factor reuse 1  

Sistem yang dibangun pada gambar 3.5 memiliki tiga buah macrocell yang masing-masing 

jari-jarinya adalah 1000 meter. Pada simulasi ini, di dalam macrocell 1 tersebar 100 Home 

enhanced Node B (HeNB) dengan jari-jari 30 meter. Untuk kesederhanaan analisis, setiap 

HeNB akan ada satu FUE yang disebarkan secara acak di dalam cakupan HeNB, sehingga 

setiap HeNB akan dapat melayani satu FUE. HeNB dan FUE yang tersebar pada macrocell 

1 ditandai dengan warna merah dan kuning. Berbeda dengan macrocell 1, pada macrocell 2 

dan 3 tidak tersebar femtocell, namun di dalamnya hanya tersebar Macro User Equipment 

(MUE) yang tersebar secara acak dan padat. Masing-masing MUE yang tersebar pada 

macrocell dua dan tiga berjumlah 50 yang ditandai dengan lingkaran berwarna ungu dan 

biru, sehingga jumlah keseluruhan MUE di dalam macrocell 2 dan 3 berjumlah 100.  

      = FUE 

     = HeNB 

     = MUE 

     = MUE 

     = MUE 

= eNB 

 

1 

3 

2 
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Gambar 3.6 model sistem Femtocell tersebar di macrocell 1 yang dibagi ke dalam 2 

wilayah (sisi sel dan center cell) dengan penggunaan factor reuse 3 di sisi sel dan factor 

reuse 1 di center cell 

Sistem yang dibangun dalam gambar 3.6 terdiri dari tiga buah macrocell yang memiliki jari-

jari 1000 meter. Pada simulasi ini, macrocell 1 dibagi dalam dua wilayah yaitu sisi sel dan 

center cell di mana pada sisi sel menggunakan factor reuse 3 dan center cell menggunakan 

factor reuse 1. Masing-masing wilayah tersebar femtocell sebanyak 50 buah pada sisi sel 

dan 50 buah lagi pada center cell sehingga jumlah keseluruhan femtocell yang tersebar 

adalah 100 buah. HeNB pada sisi sel ditandai dengan lingkaran berwarna hijau sedangkan 

pada center cell berwarna merah dengan jari-jari yang dimiliki HeNB adalah 30 meter. Pada 

macrocell 2 dan 3 tidak tersebar HeNB, namun pada macrocell 2 dan 3 tersebar MUE secara 

acak dan padat. Pada sistem ini diasumsikan HeNB melayani satu FUE pada saat tertentu. 

Lingkaran berwarna merah pada Gambar 3.6 mengindikasikan HeNB dan lingkaran 

berwarna kuning merepresentasikan FUE. Sedangkan, lingkaran berwarna ungu 

mengindikasikan MUE yang berada di macrocell 2 dan lingkaran berwarna biru 

1 

2 

3 
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mengindikasikan MUE yang berada di macrocell 3. Masing-masing 50 MUE tersebar di 

dalam macrocell 2 dan 3.  

3.2.3 Parameter Simulasi 

Parameter simulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai perbandingan kinerja 

layanan femtocell sebelum dan sesudah diterapkan metode fractional frequency reuse dan 

power allocation ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Parameter Simulasi Penelitian 

             

3.2.4 Perhitungan Sistem  

Perhitungan sistem yang dilakukan pada penelitian ini meliputi perhitungan jarak antara user 

dan base station, path loss, daya terima yang diharapkan dari  Femto Base Station (HeNB) ke 

Femto User Equipment (FUE) dari daya interferensi yang terjadi antara Macro Base station 

(eNB) terhadap Femto User Equipment (FUE), Noise, dan Signal to Interference plus Noise 

Ratio (SINR).  
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a.  Algoritma Power Allocation  

Untuk skema alokasi daya jika digambarkan secara matematis maka hasilnya akan sebagai 

berikut. Pertama, pada waktu transmisi saat ini (t) skema mengestimasi nilai SINR sesuai 

dengan persamaan yang akan dijelaskan pada subbab SINR selanjutnya. Pada bagian ini 

estimasi SINR akan dilambangkan dengan SINRest. SINRest  ini dibandingkan dengan threshold 

SINR (SINRthr) yang diatur sebesar 20 dB. Perbandingan SINRest  dan SINRthr  dilambangkan 

dengan |SINRest - SINRthr|. Selanjutnya, skema alokasi daya akan menentukan level daya (P (t + 

1) ) yang akan dialokasikan kepada pengguna sesuai dengan persamaan (3.1) untuk waktu 

transmisi selanjutnya (t + 1) hal ini berdasarkan level daya saat ini ( P (t) ). Catatan dalam hal 

ini bahwa tingkat daya dihitung dalam satuan dBm dan SINR dalam satuan dB. 

𝑃(𝑡+1) =  {
𝑃(𝑡) + |𝑆𝐼𝑁𝑅𝑒𝑠𝑡 −  𝑆𝐼𝑁𝑅𝑡ℎ𝑟|, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑒𝑠𝑡 ≤ 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑡ℎ𝑟

𝑃(𝑡) − |𝑆𝐼𝑁𝑅𝑒𝑠𝑡 −  𝑆𝐼𝑁𝑅𝑡ℎ𝑟|, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑒𝑠𝑡 > 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑡ℎ𝑟
   (3.1) 

  

b. Perhitungan Jarak 

Nilai jarak antara base station (eNB atau HeNB) dengan user (MUE atau FUE) dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Jarak (m) = √(𝐵𝑇𝑆𝑥 − 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑥)2 +  (𝐵𝑇𝑆𝑦 − 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑦)2    (3.2) 

BTSx dan Userx merupakan koordinat pada sumbu x dari base station dan user, sedangkan 

BTSy dan Usery merupakan koordinat y dari base station dan user. Perhitungan jarak dihitung 

karena digunakan untuk mencari nilai pathloss. 
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c. Perhitungan Pathloss 

Nilai pathloss antara pemancar dan penerima pada femtocell dan macrocell daerah urban 

dihitung menggunakan persamaan 3.3 dan 3.4 yaitu model pathloss berdasarkan 3GPP TR 

36.814 version 10.2.0 Release 10 dan 3GPP TR 36.922 version 10.0.0 Release 10. 

Pathloss untuk femtocell [30] : 

  PLf (dB)= 15,3+ 37,6𝑙𝑜𝑔10 (jarak)     (3.3) 

Pathloss untuk macrocell [31]: 

  PLm(dB)=127+30𝑙𝑜𝑔10 (
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘

1000
)       (3.4) 

d. Perhitungan daya yang diterima 

Persamaan daya yang diterima (PR) dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut: 

PR (dBm) = Ptue (dBm) – PL (dB)     (3.5) 

Ptue merupakan daya yang ditransmisikan oleh User Equipment (UE) dan PL merupakan nilai 

Pathloss. Perhitungan daya ini digunakan untuk memperoleh nilai daya terima yang 

diharapkan, maupun daya terima yang tidak diharapkan (interferensi). 

e. Perhitungan Noise 

Setiap sistem transmisi antara transmitter dengan receiver terdapat sinyal-sinyal yang tidak 

diharapkan yang ditimbulkan oleh sistem. Sinyal-sinyal yang tidak diharapkan seperti ini 

disebut sebagai noise. Noise akan mengganggu kualitas dari sinyal dan mengganggu proses 

pengiriman dan penerimaan data. Pada simulasi penelitian ini noise yang dipertimbangkan 

adalah thermal noise. Thermal noise terjadi karena pergerakan elektron dalam suatu konduktor. 

Pergerakan elektron secara acak selalu muncul di semua perangkat elektronik dan media 

transmisi yang disebabkan oleh temperatur.  Untuk menghitung nilai noise thermal, 
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diasumsikan nilai bandwidth sistem sebesar 20 MHz, sehingga nilai noise dapat diperoleh 

menggunakan persamaan sebagai berikut [32]. 

N = kTB                 (3.6) 

di mana: 

N = noise (Watt) 

k = konstanta Boltzman (1,38x10-23 W/Kelvin-Hz) 

T = suhu (dalan satuan Kelvin) 

B = bandwidth (20 MHz)  

f. Perhitungan SINR 

SINR merupakan perbandingan (ratio) antara daya sinyal yang diharapkan (S) dengan daya 

sinyal interferensi (I) dan noise (N). Persamaan SINR dapat dituliskan sebagai berikut: 

SINR = 
𝑆 (𝑊𝑎𝑡𝑡)

𝐼 (𝑊𝑎𝑡𝑡)+𝑁(𝑊𝑎𝑡𝑡)
                                                                                    (3.7) 

Setelah menghitung nilai SINR, maka selanjutnya mengubah nilai SINR ke dalam bentuk skala 

logaritmik dengan persamaan sebagai berikut: 

SINR (dB) = 10 x log10 (SINR)             (3.8) 

g.  Perhitungan Throughput 

Throughput merupakan tingkat keberhasilan pengiriman data dalam saluran  komunikasi. 

Perhitungan throughput menggunakan persamaan kapasitas Shannon dengan rumus sebagai 

berikut[ 33]: 

𝐶 = 𝐵𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑆𝐼𝑁𝑅)        (3.9)  
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C merupakan throughput dalam satuan bit per second (bps), sedangkan B merupakan 

bandwidth channel dalam satuan Hertz (Hz). 

h.  Bit Error Rate (BER) 

Bit Error Rate (BER) adalah jumlah kesalahan bit per jumlah total bit yang dikirimkan. BER 

juga dapat diartikan sebagai jumlah bit yang diterima dari suatu aliran data melalui jalur 

komunikasi yang nilainya berubah karena gangguan noise, interferensi, dan distorsi. Nilai BER 

akan bergantung kepada tipe modulasi yang akan digunakan. Pada tesis ini tipe modulasi yang 

digunakan adalah 16-QAM. Berikut ini merupakan persamaan untuk menghitung nilai 

BER[33]: 

𝐵𝐸𝑅 =
3

4
𝑄 (√

4

5
𝐸𝑏/𝑁𝑂)        (3.10) 

di mana : 

SINR = perbandingan antara daya sinyal yang diharapkan (S) dengan daya sinyal interferensi 

dan noise. 

Eb/No = perbandingan antara energi per bit Eb terhadap noise No (dB) 

M = jumlah array pada tipe modulasi 16 QAM 

Q = fungsi Q (Q-function) 

Q-function dari suatu variabel yang terdistribusi normal dapat dituliskan pada persamaan (3.11) 

𝑄(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ exp (−

𝑡2

2
) 𝑑𝑡

∞

𝑥
     (3.11) 
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3.3 Flowchart Sistem dan Pseudocode Penelitian 

Adapun flowchart sistem dan algoritma yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram alir atau flowchart dan pseudocode yang menggambarkan bagian dari alogoritma yang 

digunakan pada penelitian ini.  

3.3.1 Flowchart Sistem  

 

start

Pemodelan 

sistem. 

Iterasi = 1

initialization

Jumlah iterasi (i)

<= 100

Jumlah femto 

tumbuh (n) = 1

initialization

Menghitung nilai 

rata-rata SINR, 

Throughput, BER 

selama iterasi 

Membangkitkan 

femto dengan 

koordinat acak di 

macrocell 1

Membangkitkan user 

di macrocell 1, 2, dan 

3

Menghitung SINR, 

Throughput, dan 

BER

Menghitung power 

cross-tier, co-tier, 

desired power dan 

noise 

Merekam nilai SINR, 

Throughput, BER pada 

pertumbuhan ke-n

Merekam nilai rata-rata 

SINR, Throughput, BER 

selama iterasi

End 

Jumlah femto 

tumbuh = jumlah 

femto tumbuh + 1

Jumlah femto tumbuh 

(n) < = 100

Menghitung 

nilai rata-

rata SINR, 

Throughput, 

BER pada 

iterasi ke-i 

Merekam nilai 

rata-rata SINR, 

Throughput, 

BER pada iterasi 

ke-i

Jumlah 

iterasi = 

jumlah 

iterasi + 1

 

Gambar 3.7 Flowchart Sistem 
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3.3.2 Pseudocode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Deklarasi 

Var  

 totalIterasi, totalMacro, totalIterasi 

 

Algoritma 

Menggambar pemodelan sistem 

 

Generate User di Macrocell 1, 2, dan 3 

FOR i = 1 to totalMacro DO 

 IF i = 1 THEN macro = 1 

ELSEIF i = 2 THEN macro = 2 

ELSE IF i = 3 THEN macro = 3 

 

FOR  j = 1 to 2 DO 

  IF j = 1 THEN posisi = center  

  ELSEIF j = 2 THEN posisi = sisi  

  ENDIF 

  

 FOR k = 1 to totalUser DO 

  Generate random koordinat (X, Y) for user (k) in posisi macro 

 ENDFOR 

ENDFOR 

 

ENDFOR 

 

FOR i = 1 to totalIterasi DO 

 FOR  j = 1 to 2 DO 

  IF j = 1 THEN posisi = center  

  ELSEIF j = 2 THEN posisi = sisi  

  ENDIF 

  Melakukan perhitungan untuk PertumbuhanFemto di posisi 

FOR n = 1 to totalFemto DO 

 Generate koordinat Femtocell ke-n di posisi 

  koordinatBertumpuk = 1 

  WHILE koordinatBertumpuk = 1 

Generate koordinat Femtocell ke-n di posisi 

Check posisi femtocell ke-n terhadap femtocell yang  

tumbuh sebelumnya 

IF tidak ada femto yang berada di koordinat yang sama  

THEN SET koordinat femto, koordinatBertumpuk = 0 

   ENDIF 

  ENDWHILE 

 

 Generate User dalam Femtocell ke-n di posisi 

 

 Menentukan User Semua Makro yang aktif pada saat pertumbuhan ke-n di  posisi 

sudah pernah aktif = 1 

   WHILE sudah pernah aktif = 1 

    Merandom user makro yang aktif. 

    Check sudah pernah aktif. 

    IF belum THEN sudah pernah aktif = 0  

    ENDIF 

   ENDWHILE 

 

 Menghitung daya crosstier pada saat pertumbuhan ke-n di  posisi 

Menghitung jarak Femtocell ke-n terhadap user semua makro  

yang sedang aktif. 

Menghitung daya crosstier pada saat pertumbuhan ke-n di  posisi. 

 

 Menghitung daya cotier pada saat pertumbuhan ke-n di  tempatTumbuh 

  totalCotier = 0 

  FOR i = 1 to n DO 

   Menghitung jarak femto ke-n dengan femto ke-I 

   Menghitung dayaCotier 

   totalCotier + dayaCotier 

ENDFOR 

SET totalCotier pada saat pertumbuhan ke-n 

 

Menghitung daya yang diharapkan pada saat pertumbuhan ke-n di  posisi 

 Menghitung jarak antara femto ke – n dengan koordinat eNB 

 Menghitung daya yang diharapkan pada saat pertumbuhan ke-n  

di  posisi 

 

Menghitung noise pada saat pertumbuhan ke-n di  posisi 

 

Menghitung SINR, BER, & Throughput pada setiap femto di  posisi 

 

Menghitung total SINR, BER, & Throughput selama pertumbuhan di  posisi 

 

Menghitung rata-rata SINR, BER, & Throughput selama   pertumbuhan di  posisi 

 

ENDFOR 

Menghitung rata-rata SINR, BER, & Throughput selama iterasi di  posisi 

 

ENDFOR 

ENDFOR 

Menggambar grafik SINR, BER, & Throughput 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Adapun simpulan yang didapat berdasarkan analisa dan pembahasan dari simulasi yang 

telah dilakukan bahwa dari ketiga metode yang diusulkan, metode gabungan merupakan 

metode yang lebih baik dibandingkan dengan metode fractional frequency reuse saja dan 

power allocation saja. Hal ini terlihat dari parameter hasil yang dipertimbangkan seperti 

probabilitas SINR, throughput, dan Bit Error Rate (BER). Hasil simulasi untuk skenario 

penyebaran femtocell di seluruh cakupan area sisi sel maupun center cell pada macrocell 1 

(yang diamati) metode gabungan probabilitas nilai SINR yang tidak mencapai target 

berkurang menjadi 45% pada sisi sel, sedangkan pada metode FFR di sisi sel mencapai 

target sebesar 85% dan pada metode P.A. mencapai 50% untuk sisi sel. Hasil tersebut 

didapatkan karena metode gabungan dapat mengatasi interferensi cross-tier dan co-tier 

pada sisi sel dan center cell, kemudian metode FFR hanya dapat mengatasi interferensi 

cross-tier pada sisi sel. Sedangkan, metode P.A. mengurangi interferensi cross-tier dan co-

tier berdasarkan alokasi daya yang digunakan oleh user.  

 

5.2 Saran  

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menyebarkan femtocell secara acak dan padat pada 

semua macrocell (1, 2 dan 3) agar permasalahannya lebih realistis dan hasil simulasi yang 

lebih merepresentasikan dan mendekati keadaan di lapangan.  
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