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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian “DYNAMIC SPECTRUM ACCESS (DSA) dengan Mekanisme 

Spectrum Sensing Berbasis Pendeteksian Kanal dan Bandwidth untuk Efisiensi 

Spektrum” dilakukan melalui studi pustaka yang mendukung penelitian, seperti 

DSA, mekanisme spectrum sensing, konsep Long Term Evolution (LTE), dan 

kanal komunikasi LTE. Selain itu juga dilakukan perhitungan matematis 

pendeteksian kanal idle yang ditentukan berdasarkan metrik-metrik yang telah 

diterapkan, seperti daya transmisi eNodeB dan analisa hasil perhitungan dan 

pembahasan dari analisa model matematis yang dilakukan. Selanjutnya diambil 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan pada: 

 Waktu : Februari 2014 – Maret 2015 

 Tempat : Laboratorium Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro 

     Universitas Lampung 

 



21 
 

3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian 

Adapun jadwal kegiatan penelitian akan dilakukan seperti pada Tabel 3.1. di 

bawah ini: 

Tabel 3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No. Uraian 

Kegiatan 

Bulan 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Studi 

Literatur 

              

2 Seminar Usul               

3 Perhitungan 

Pendeteksian 

kanal idle 

              

4 Mekanisme 

spectrum 

sensing  antar 

eNodeB 

              

5 Analisa dan 

Pembahasan 

              

6 Seminar Hasil               

7 Uji 

Komprehensif 

              

 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap studi pustaka dilakukan pencarian informasi baik dari buku, 

jurnal, maupun dari internet yang berkaitan dan mendukung penelitian ini, 

yaitu: 

a. Spectrum sensing, 

b. Kanal komunikasi LTE, yang terdiri dari tiga kategori kanal yaitu kanal 

transport, kanal logikal, dan kanal fisikal, 
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c. Parameter dan metrik pendeteksian kanal dan bandwidth,dan 

d. Konsep LTE dan koordinasi eNodeB. 

2. Menentukan pendeteksian kanal idle. 

Penentuan mekanisme pendeteksian kanal idle dilakukan dengan melakukan 

perhitungan matematis berdasarkan metrik dan parameter yang telah 

diterapkan, yaitu daya transmisi eNodeB dan algoritma sensing [12]. 

3. Menentukan prosedur sensing SU antar eNodeB pada jaringan LTE. 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan prosedur sensing pada sistem 

koordinasi antar eNodeB berdasarkan dari hasil analisa dari data perhitungan 

yang diperoleh. 

4. Melakukan analisa dan pembahasan. 

Dalam tahapan ini, dilakukan analisa dan pembahasan yang terkait mengenai 

pendeteksian kanal idle dan prosedur sensing terkoordinasi. 

5. Menarik hasil dan simpulan. 

Merupakan tahap akhir dalam penelitian, yaitu memperoleh simpulan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  
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3.5  Diagram Alir Penelitian 

Berikut diagram alir penelitian yang dilakukan: 

Mulai 

Studi pustaka

Perhitungan 

Penentuan Kanal 

idle

Kanal idle dapat 

ditentukan?

Penentuan 

Mekanisme antar 

eNodeB

Analisa hasil dan 

pembahasan

Selesai

Ya

Tidak

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

Gambar 3.1 merupakan gambar diagram alir penelitian yang digunakan dalam 

pengerjaan tugas akhir. Tugas akhir dilakukan dengan melakukan studi pustaka, 

melakukan perhitungan hingga memperoleh hasil perhitungan yaitu kanal idle 

dinyatakan terdeteksi dan jika tidak, melakukan perhitungan kembali. Langkah 

selanjutnya adalah penentuan mekanisme antar eNodeB. Menganalisa dan 

melakukan pembahasan dari hasil yang diperoleh. 
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3.6 Diagram Sistem 

Diagram sistem penelitian terdiri dari model sistem dan skenario perancangan 

mekanisme spectrum sensing, dijelaskan sebagai berikut: 

3.6.1 Model Sistem 

 
 

Gambar 3.2 Model Sistem 

 

 

Gambar 3.2 merupakan gambar model sistem yang digunakan dalam penelitian 

tugas akhir ini. Model sistem ini terdiri dari tiga buah eNodeB yang saling 

terhubung dengan interface X2 dan terhubung dengan EPC dengan interface S1. 

eNodeB(1) sebagai eNodeB sumber sementara eNodeB(2) dan eNodeB(3) sebagai 

eNodeB neighbour. User dikategorikan menjadi dua, yaitu secondary user (SU) 

dan primary user (PU). Jaringan yang diterapkan adalah jaringan nirkabel Long 

Term Evolution (LTE) dengan besar bandwidth 1,4 MHz, 3 MHz, dan 5 MHz. 
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3.6.2 Skenario 

Dari model sistem diatas, diasumsikan pada jaringan LTE, SU akan mengakses 

permintaan layanan kepada eNodeB. Diasumsikan pula bandwidth yang tersedia 

besarnya adalah 1.4 Mhz, 3 MHz, dan 5 MHz. 

 

Pertama, dimisalkan SU meminta layanan kepada satu eNodeB yaitu contohnya 

pada eNodeB(1) sebagai eNodeB penyedia, kemudian SU akan melakukan sensing 

kanal, yaitu menentukan kanal yang idle terdapat pada eNodeB(1) setelah 

melakukan sensing, apabila kanal idle terdeteksi SU akan dialokasikan pada kanal 

yang idle tersebut. Kemudian dari bandwidth yang tersedia maka eNodeB dapat 

menentukan alokasi kanal untuk diduduki oleh SU. 

 

Kedua, dimisalkan SU meminta layanan kepada eNodeB(1), SU akan melakukan 

sensing pada eNodeB(1), namun diasumsikan eNodeB(1) dalam keadaan busy 

(terdapat sinyal PU). eNodeB(1) akan melakukan kooperatif pada eNodeB 

terdekatnya bahwa eNodeB(1) tidak dapat memberi layanan kepada SU sehingga 

eNodeB(2) akan memberikan kanal idle untuk dapat diduduki sementara oleh SU.  

 

 


