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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penulis [7] menggunakan mekanisme spectrum sensing berbasis deteksi energi, 

dengan membandingkan energi daya dan besar bandwidth pada masing-masing 

spektrum. Besar spektrum yaitu 1800 Mhz, 1900 Mhz, dan 2100 MHz sedangkan 

besar bandwidth yaitu 1.4 Mhz, 3 Mhz, 5 Mhz, 10 MHz, 15 Mhz dan 20 MHz. 

Hasilnya menunjukkan bahwa spektrum 1800 Mhz dengan bandwidth 1.4 Mhz 

merupakan spektrum yang efisien. Hal ini karena semakin rendah spektrum dan 

bandwidth yang digunakan maka energi yang digunakan atau diperlukan suatu 

user pun akan semakin rendah. 

 

Penulis [6] menjelaskan terdapat beberapa teknik untuk melakukan spectrum 

sensing, yaitu baik secara non kooperatif maupun secara kooperatif. Pada teknik 

non kooperatif, dimana SU secara individu melakukan sensing terhadap 

keberadaan sinyal PU. Terdapat tiga metode non kooperatif yang biasa digunakan, 

yaitu matched filter, energy detection, dan cyclostationary. Spectrum sensing 

secara kooperatif merupakan mekanisme dimana SU akan berkoordinasi dengan 

SU lainnya untuk menentukan spektrum idle. Mekanisme ini memiliki kelebihan 

yaitu dapat meminimalisir waktu sensing namun harus mempertimbangkan 

adanya masalah-masalah seperti multipath fading, shadowing, dll. Sementara 
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untuk matched filter membutuhkan priori knowledge untuk mendukung kinerja 

yang lebih baik.  

 

Penulis [8] menggunakan metode continous spectrum sensing yang berbasis 

energi deteksi. Dimana secondary user (SU) dapat mendeteksi spektrum 

meskipun SU sedang melakukan transmisi data sehingga dapat mencapai efisiensi 

kanal. User kognitif melakukan sensing secara terus menerus dengan menentukan 

test statistic dan decision threshold  untuk menentukan adanya sinyal primary 

terdeteksi. Test statistic dibangkitkan secara real time, yaitu jumlah sampel sinyal 

yang telah ditentukan kemudian akan dipangkatkan dan diakumulasikan. Apabila 

nilai test statistic lebih besar dari nilai threshold, maka dinyatakan dalam 

probability of false alarm (Pf) atau kemungkinan bahwa sinyal PU terdeteksi ada 

tetapi ternyata sinyal PU adalah tidak ada.  

 

Hasil nilai Pf tersebut dijadikan sebagai nilai threshold untuk sensing berikutnya. 

Apabila nilai test statistic lebih besar dari nilai threshold, ini menunjukkan 

kemungkinan probability of detection (Pd) yang artinya sinyal PU terdeteksi ada. 

Metode continous spectrum sensing ini memiki kelebihan yaitu waktu sensing 

yang lebih cepat. Namun, metode ini digunakan untuk mendeteksi PU saat SU 

berada dalam kondisi sedang melakukan transmisi data atau dalam kata lain 

menduduki kanal. Sehingga ketika terdeteksi sinyal PU, metode ini harus 

didukung dengan kemampuan SU dalam hal priori knowledge untuk mendukung 

keandalan transmisi data. 
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Berdasarkan kajian literatur yang disebutkan di atas, mekanisme spectrum sensing 

dapat dilakukan dengan metode deteksi energi, matched filter, maupun 

cyclostationary feature. Pada tugas akhir ini, mekanisme spectrum sensing untuk 

menentukan kanal idle difokuskan pada metode deteksi energi.  

 

2.2 Dynamic Spectrum Access 

Dynamic Spectrum Access merupakan prinsip kerja dari radio kognitif untuk 

memecahkan isu kelangkaan spektrum dalam komunikasi nirkabel dengan cara 

yang lebih baik. DSA merupakan satu pokok syarat transmitter untuk 

mengadaptasi kualitas kanal yang berbeda, kemacetan jaringan, interferensi dan 

syarat layanan [9]. Prinsip DSA ini dapat mengenali frekuensi-frekuensi sisa dari 

sistem primer dan mengalokasinya agar dapat digunakan untuk komunikasi sistem 

sekunder sedemikian rupa sehingga sistem primer tidak akan terpengaruh. Radio 

kognitif adalah transceiver yang secara otomatis mendeteksi ketersedian kanal 

dalam spektrum nirkabel dan menyesuaikannya dengan mengganti parameter-

parameter transmisi seperti bentuk gelombang, protokol, frekuensi operasi, dan 

lain-lain sehingga komunikasi nirkabel dapat berjalan secara bersamaan pada 

spektrum yang diberikan di tempat. Radio kognitif memiliki dua fitur yang 

membedakannya dengan radio konvensional yaitu kemampuan mengenali 

(cognition capability) dan kemampuan mengkonfigurasi ulang (reconfigurability).  

 

Kemampuan kognisi radio kognitif adalah kemampuan transceiver radio kognitif 

untuk merasakan (sense) lingkungan sekitar radio dengan menganalisis informasi 

yang ditangkap dan memutuskan tindakan sesuai yang terbaik, spektrum mana 
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yang akan digunakan dan strategi terbaik mana yang akan digunakan. 

Kemampuan kognisi adalah kemampuan yang memungkinkan radio kognitif 

untuk terus menerus mengamati lingkungan sekitar radio yang berubah secara 

dinamis agar secara interaktif menyesuaikan dengan rencana transmisi yang 

digunakan. Ada tiga komponen utama radio kognitif pada siklus kognisi yaitu 

spectrum sensing, spectrum analysis, dan spectrum access decision  [5]. 

 

2.3 Spectrum Sensing 

Fitur paling berbeda dari jaringan radio kognitif adalah kemampuan untuk men-

switch antar teknologi akses radio yaitu memungkinkan SU untuk melakukan 

transmisi pada bagian radio spektrum yang berbeda, seperti slot frekuensi yang 

bersifat idle. Spectrum sensing adalah langkah utama yang memungkinkan radio 

kognitif mencapai tujuan yaitu dapat memanfaatkan spectrum idle dengan 

kemampuan kognisi dengan mengadaptasi parameter yang sesuai [9]. Spectrum 

sensing adalah salah satu fungsi yang paling penting dari radio kognitif karena 

menyediakan informasi penggunaan spektrum di lingkungan sekitarnya. Informasi 

spektrum yang dirasakan seperti daya transmisi, modulasi, dan lain-lain harus 

cukup memadai untuk mencapai kesimpulan yang akurat mengenai lingkungan 

radio. Selain itu, spectrum sensing harus cepat untuk melacak variasi waktu dari 

lingkungan radio.  
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Gambar 2.1. Spectrum sensing [9] 

 

Gambar 2.1 merupakan gambar mekanisme spectrum sensing. Dapat dilihat dari 

gambar di atas, spectrum sensing memiliki kemampuan untuk melakukan 

pendeteksian dalam frekuensi dan variasi waktu sehingga SU dapat memanfatkan 

spektrum idle (spectrum hole) tersebut. 

 

2.3.1 Karakteristik Spectrum Sensing 

Spectrum sensing ini didasarkan pada teknik deteksi sinyal. Deteksi sinyal dapat 

dideskripsikan sebagai metode untuk mengidentifikasi keberadaaan sinyal pada 

lingkungan yang ramai. Secara analitis, deteksi sinyal dapat diturunkan menjadi 

identifikasi masalah yang sederhana, diformulasikan sebagai tes hipotesa [9], 

yaitu 

H1  x(n) = s(n) h + w(n)    (2.1) 

H0   x(n) = w(n)     (2.2) 

 

Dimana x(n) adalah sinyal yang diterima oleh SU yang ditransmisikan oleh PU, h 

adalah koefisien kanal, dan w (n) adalah Additive White Gaussian Noise (AWGN) 

dengan variasi σ
2

w .  
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H0 dan H1 adalah hipotesis yang menunjukkan keadaan sensing untuk kondisi 

sinyal PU ada dan tidak ada dari keadaan sinyal. Empat kemungkinan yang 

menyebabkan sinyal terdeteksi, yaitu: 

1. Menerangkan H1 dalam hipotesis H1 yang menunjukkan probabilitas 

deteksi (Pd) yaitu kemungkinan terdeteksinya sinyal PU. 

2. Menerangkan H0 dalam hipotesis H1 yang menunjukkan probability of 

missing (Pm) yaitu tidak terdeteksinya sinyal PU namun sinyal PU 

sebenarnya ada. 

3. Menerangkan H1 dalam hipotesis H0 yang menunjukkan probability of 

false alarm (Pf) yaitu terdeteksinya sinyal PU namun sinyal PU 

sebenarnya tidak ada. 

4. Menerangkan H0 dalam hipotesis H0 yaitu sinyal PU tidak terdeteksi. 

 

2.4 Long Term Evolution (LTE) 

LTE didesain untuk mendukung layanan packet switched. LTE bertujuan untuk 

menyediakan konektivitas internet protocol (IP) antara user equipment (UE) dan 

Packet Data Network (PDN) dalam keadaan bergerak. 

 

LTE merupakan pengembangan dari radio akses Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) melalui Evolved-UTRAN (E-UTRAN), 

disertai sebuah evolusi dari aspek non radio yaitu System Architecture Evolution 

(SAE) yang digabungkan dengan jaringan Evolved Packet Core (EPC) 

membentuk sebuah Evolved Packet System (EPS). 
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2.5 Prosedur Registrasi User Equipement (UE)  

Prosedur registrasi (attach) UE akan dilakukan jika power UE dalam kondisi On.  

 

Gambar 2.2 Prosedur Registrasi (Attach Procedure) [10] 

 

Gambar 2.2 merupakan proses attach user equipment, tahapannya yaitu sebagai 

berikut: 

- Langkah 1 (1-4) 

UE mengirimkan permintaan pesan “attach” ke MME. MME melakukan 

autentikasi user berdasarkan informasi autentikasi yang diterima dari Home 

Subscriber Server (HSS). Setelah UE menerima informasi autentikasi 

tersebut kemudian membangun bearer dengan mengatur informasi kontrak 

subscriber. 

- Langkah 2 (5-11) 

Berdasarkan informasi dari Access Point Name (APN) yang diterima dari UE, 

MME memilih S-GW dan P-GW. Pemilihan itu bertujuan untuk 

pembangunan bearer berdasarkan Domain Name System (DNS). MME juga 



13 
 

mengirimkan pesan permintaan “create session” ke S-GW yang terpilih. S-

GW kemudian melakukan pembangunan proses bearer berdasarkan 

spesifikasi P-GW dalam pesan permintaan “create session”. P-GW 

menghubungkan ke PCRF untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan 

charging untuk diterapkan dan melakukan proses koneksi dengan PDN. 

Dalam proses kelengkapan bearer setup antara S-GW dan P-GW, S-GW 

mengirimkan ke MME informasi ke eNodeB. MME mengirimkan informasi 

yang diterima dari S-GW ke eNodeB dengan memulai “context setup 

request”, yang termasuk dalam pesan “accept attach” untuk UE. eNodeB 

telah membangun bearer radio dengan UE dan mengirimkan  pesan “accept 

attach”, dan kemudian menerima sebuah pesan “RRC connection 

reconfiguration complete” dari UE dan melewati informasi dari S-GW ke 

MME.  

- Langkah 3 (12-15) 

Dengan menerima sebuah pesan “attach complete” dari UE, MME 

mengirimkan informasi dari eNodeB ke S-GW. Artinya pembangunan dari 

UE-eNodeB-(S-GW)-(P-GW) telah selesai [10].  

 

2.6. Struktur Kanal LTE 

LTE mengadopsi struktur kanal secara hierarki untuk mendukung berbagai 

macam layanan QoS secara efisien. Kanal tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu 

kanal logikal, kanal transport, dan kanal fisikal, masing-masing dihubungkan 

melalui Service Access Point (SAP) antara layer yang berbeda. Kanal-kanal ini 

digunakan oleh upper layer untuk menyediakan layanan ke higher layer. Kanal 
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logikal menyediakan layanan SAP antara layer Medium Access Control (MAC) 

dan Radio Link Control (RLC), sedangkan kanal transport menyediakan layanan 

SAP antara layer MAC dan physical (PHY). Kanal fisikal diimplementasikan oleh 

kanal transport melalui interface radio [11]. 

 

2.6.1 Kanal Logikal  

Pada LTE, terdapat dua kategori kanal logikal yang tergantung pada layanan yang 

disediakan yaitu kanal logikal kontrol dan kanal logikal trafik. 

2.6.1.1. Kanal Logikal Kontrol 

Kanal logikal kontrol berfungsi untuk mentransfer informasi control plane. Jenis-

jenis kanal logikal kontrol antara lain: 

- Broadcast control channel (BCCH) merupakan kanal downlink yang 

digunakan untuk mem-broadcast informasi sistem kontrol ke UE dalam 

sebuah cell, termasuk downlink bandwidth sistem, konfigurasi antena, dan 

referensi power sinyal. Informasi yang dibawa oleh BCCH sangat besar 

sehingga data dipetakan menjadi dua kanal transport yang berbeda, yaitu 

Broadcast Channel (BCH) dan Downlink Shared Channel (DL-SCH). 

- Mutlicast Control Channel (MCCH) merupakan kanal downlink point to 

multipoint yang digunakan untuk mentransmisikan informasi kontrol ke UE 

dalam sebuah cell. Kanal ini hanya digunakan oleh UE yang menerima 

layanan multicast atau broadcast. 

- Paging Control Channel (PCCH) merupakan kanal downlink yang 

mentransfer informasi paging untuk mendaftarkan UE dalam cell, seperti UE 

saat melakukan sesion komunikasi. 
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- Common Control Channel (CCCH) merupakan kanal bi-directional untuk 

mentransmisikan informasi kontrol antar jaringan dan ketika UE tidak ada 

koneksi ke elemen Radio Resource Control (RRC), artinya UE tidak dapat 

melakukan attachment ke jaringan dalam keadaan idle. CCCH biasa 

digunakan selama proses akses random.  

- Dedicated Control Channel (DCCH) merupakan kanal bi-directional yang 

bersifat point to point untuk mentransmisikan informasi kontrol dedicated 

antara sebuah UE dan jaringan. Kanal ini digunakan ketika koneksi ke RRC 

tersedia yaitu saat UE melakukan attachment ke jaringan.  

 

2.6.1.2. Kanal Logikal Trafik 

Kanal logikal trafik berfungsi untuk mentransfer informasi user plane. Kanal 

logikal trafik dibagi menjadi dua, yaitu: 

- Dedicated Traffic Channel (DTCH) merupakan kanal bi-directional yang 

bersifat point to point, digunakan antara UE yang diberikan dan jaringan 

dapat digunakan untuk uplink maupun downlink.  

- Multicast Traffic Channel (MTCH) merupakan kanal data point to 

multipoint dan unidirectional yang digunakan untuk mentransmisikan data 

trafik dari jaringan ke UE. Kanal ini digabungkan dengan layanan multicast 

dan broadcast. 
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2.6.2. Kanal Transport 

LTE mendefinisikan dua entitas MAC, yaitu satu di UE dan satu di E-UTRAN 

yang bertanggung jawab dalam masing-masing kanal transport downlink atau 

uplink.  

 

2.6.2.1. Kanal Transport Downlink 

Downlink Shared Channel (DL-SCH) digunakan untuk mentransmisikan data 

downlink, termasuk kontrol dan data trafik, dan digabungkan dengan kedua 

logikal kontrol dan kanal logikal trafik. Pada kanal ini mendukung hybrid 

automatic repeat request (H-ARQ), dynamic link adaption, dynamic and semi-

persistent resource allocation, UE discontinous reception, dan transmisi 

multicast/broadcast. Dengan melakukan sharing radio resource antara UE yang 

berbeda, DL-SCH mampu untuk memaksimalkan throughput dengan 

mengalokasikan resource untuk mengoptimalkan UE. 

- Broadcast Channel (BCH) merupakan kanal downlink dihubungkan dengan 

BCCH dan digunakan untuk mem-broadcast informasi sistem melalui seluruh 

area jangkauan cell.  

- Multicast Channel (MCH) merupakan kanal digunakan untuk  layanan 

multicast/broadcast. Kanal ini dihubungkan dengan MCCH dan MTCH. 

MCH mendukung transmisi Multicast/Broadcast Single Frequency Network 

(MBSFN) yaitu mentransmisikan informasi yang sama pada radio resource 

yang sama dari multiple synchronized base stations ke beberapa UE.  

- Paging Channel (PCH) merupakan kanal ini digunakan untuk melakukan 

broadcast ke seluruh area jangkauan cell. Kanal ini dihubungkan dengan 
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PCCH dan dipetakan secara dinamis untuk dialokasikan ke physical resource. 

Kanal ini ditransmisikan pada Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) 

dan mendukung discontinous reception pada UE. 

 

2.6.2.2. Kanal Transport Uplink 

Kanal transport uplink dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

- Uplink Shared Channel (UL-SCH) merupakan kanal uplink dan bagian dari 

kanal DL-SCH. Kanal ini dapat dihubungkan dengan kanal logikal  CCCH, 

DCCH, dan DTCH. UL-SCH mendukung H-ARQ, dynamic link adaption, 

dan dynamic and semi-persistent resource allocation.  

- Random Access Channel (RACH) merupakan kanal transport yang spesifik, 

yang tidak memetakan ke kanal logikal apapun. Kanal ini mentransmisikan 

secara relatif sejumlah kecil data untuk melakukan akses awal (initial access), 

atau perubahan status dalam RRC.  

 

2.6.3. Kanal Fisikal 

Setiap kanal fisikal sesuai untuk setiap set elemen resource dalam grid time-

frequency yang membawa informasi dari higher layer. Entitas-entitas dasar yang 

membuat sebuah fisikal kanal adalah  elemen resource dan blok resource. Elemen 

resource merupakan subcarrier single melalui satu simbol OFDM secara tipikal 

dapat membawa satu (atau dua dengan multiplexing spatial) simbol modulasi. 

Blok resource merupakan kumpulan elemen resource dan dalam domain 

frekuensi mewakili kuantum terkecil dari resource yang dapat dialokasikan.  
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2.6.3.1. Kanal Fisikal Downlink 

- Physical Downlink Control Channel (PDCCH) merupakan kanal yang 

membawa informasi format transport dan alokasi resource yang berhubungan 

dengan kanal transport DL-SCH dan PCH, serta informasi H-ARQ yang 

berhubungan dengan kanal DL-SCH. Kanal ini menginformasikan kepada UE 

seperti format transport, alokasi resource, dan informasi H-ARQ yang 

berhubungan dengan UL-SCH. Kanal ini dipetakan dari kanal transport 

Downlink Control Information (DCI). 

- Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) merupakan kanal yang 

membawa data-data user dan sinyal higher layer. Kanal ini tergabung dalam 

DL-SCH dan PCH. 

- Physical Broadcast Channel (PBCH) merupakan kanal yang berhubungan 

dengan kanal transport BCH dan membawa informasi sistem. 

- Physical Multicast Channel (PMCH) merupakan kanal yang membawa 

informasi multicast/broadcast dari layanan Multimedia Broadcast Multicast 

Service (MBMS). 

- Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH) merupakan kanal yang 

membawa H-ARQ ACK/NAKs tergabung dengan transmisi data uplink. 

Kanal ini dipetakan dari kanal transport HI.  

- Physical control Format Indicator Channel (PCFICH) merupakan k  

- anal yang menginformasikan UE tentang nomor simbol OFDMA yang 

digunakan untuk PDCCH. Kanal ini dipetakan dari kanal transport Control 

Format Indicator (CFI).  



19 
 

2.6.3.2. Kanal Fisikal Uplink 

- Physical Uplink ControlChannel (PUCCH) merupakan kanal yang 

membawa informasi kontrol uplink termasuk Channel Quality Indicators 

(CQI), ACK/NAKs untuk H-ARQ dalam respon untuk transmisi downlink, 

dan permintaan scheduling uplink.  

- Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) merupakan kanal yang 

membawa data user dan sinyal higher layer. Kanal ini tergabung dengan 

kanal transport UL-SCH. 

- Physical Random Access Channel (PRACH) merupakan kanal yang 

membawa pembukaan akses random yang dikirim oleh UE. 

 


