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ABSTRACT
The growth of internet data services in the city of Bandung is very fast. Based on data from the Central
Statistics Agency, it shows that the population of the city of Bandung is 2,394,873 people in 2010 with a growth
factor of 1.2% and a productive age of 60%, for an estimate of around 18% of WiFI 802.11N users. In this
research, a wi-fi design method was carried out using a hot air balloon, where the hot air balloon was placed
over the central square area of Bandung city. This research was conducted with WiFI 802.11N design method
using a hot air balloon. Based on the results of WiFI 802.11N balloon analysis, this balloon is placed above the
Bandung city square with a longitude coordinating point of 107.607 ° and latitude -6.921 °. The results of the
WiFI 802.11N balloon plan at an altitude of 400 meters in the first scenario have the served areas having a
signal level of less than -90 dBm, and 17.16% or an area of 29.44 km² Bandung which is covered by WiFI
802.11N balloon. Meanwhile, the results of the WiFI 802.11N balloon plan at an altitude of 500 meters in the
second scenario have a signal level of less than -75 dBm, and only 0.05% or an area of 0.08 km² Bandung is
covered by WiFI 802.11N balloon.
Keywords : capacity planning, coverage planning, offered bit quantity, signal level, throghput
INTISARI
Pertumbuhan layanan data internet di Kota Bandung sangat pesat. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bandung adalah 2.394.873 jiwa pada tahun 2010 dengan
faktor pertumbuhan 1,2% dan usia produktif 60%, dengan perkiraan sekitar 18% dari WiFI 802.11N pengguna.
Pada penelitian ini dilakukan metode perancangan wi-fi dengan menggunakan balon udara, dimana balon
udara ditempatkan di atas kawasan alun-alun kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode
perancangan WiFI 802.11N menggunakan balon udara panas. Berdasarkan hasil analisis balon WiFI 802.11N,
balon ini ditempatkan di atas alun-alun kota Bandung dengan titik koordinat bujur 107.607 ° dan lintang -6.921
°. Hasil dari perencanaan balon WiFI 802.11N pada ketinggian 400 meter pada skenario pertama terdapat area
terlayani yang memiliki level sinyal kurang dari -90 dBm, dan 17,16% atau seluas 29,44 km² Bandung yang
dicakup oleh WiFI 802.11 Balon N. Sedangkan hasil denah balon WiFI 802.11N pada ketinggian 500 meter pada
skenario kedua memiliki level sinyal kurang dari -75 dBm, dan hanya 0,05% atau seluas 0,08 km² Bandung yang
terjangkau oleh balon WiFI 802.11N.
Kata kunci : capacity planning, coverage planning, offered bit quantity, signal level, throghput
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PENDAHULUAN
Jumlah pengguna internet di Indonesia akan terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah

pengguna internet ini tidak terlepas dari adanya teknologi WiFI 802.11N saat ini yang memberikan kelancaran
akses data secara mobile. Semakin banyak penguna yang mengakses data, maka kualitas sebuah jaringan akan
semakin menurun. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah pelanggan yang menggunakan layanan mobile
celluler.

Kondisi ekonomi dunia yang melambat atau krisis tidak dapat menahan laju peningkatan jumlah user

mobile celluler. Statistik terakhir bulan Januari 2015, di Indonesia 72,7 juta penduduknya dalah pengguna
internet dari 255,5 juta penduduk Imdomesia, terdapat pengguna sosial media di Indonesia sebanyak 72 juta
(Wijaya, 2015) Melihat dari data statistik tersebut, potensi pengguna mobile seluler di masa depan akan semakin
besar. Kota Bandung pun memiliki

letak geografis yang bermacam macam (Balon udara panas 2015). Dimana

perbedaan tinggi disetiap kecamatan berbeda. Ada yang memiliki kontur tanah seperti cekungan atau lembah dan
juga memiliki kontur tanah tinggi seperti pegunungan, yang menyebabkan BTS tidak bisa mencakup semua
daerah.
WiFI 802.11N salah satu teknologi yang membantu untuk menghubungkan ke jaringan internet.
Beberapa user mobile celluler banyak yang bergantung terhadap jaringan WiFI 802.11N Bahkan ditempat tempat
rekreasi dan tempat makan sudah banyak yang menyediakan jaringan WiFI 802.11N. Hanya saja kapasitas yang
disediakan oleh penyedia jasa jaringan WiFI 802.11N tidak mencukupi. Oleh karena itu diperlukan kapasitas
yang lebih besar. Penelitian ini melakukan inovasi dalam perencanaan jaringan WiFI 802.11N dengan
menggunakan balon udara. Balon udara ini diterbangkan diatas kota Bandung. Penelitian ini melakukan
perencanaan jaringan WiFI 802.11N dengan menggunakan metode planning berdasarkan: capacity, coverage,
cell dimensioning, link Budget, throughput dan signal level dengan perencanaan pada frekuensi kerja 2,4 GHz
dan bandwidth 20MHz (Kementerian Perhubungan RI 2009).
2.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini dilakukan beberapa tahap pengerjaan sebagai alur

kerja dengan memperhatikan beberapa aspek yang ingin diperoleh. Diagram alir dalam pengerjaan penelitian ini
seperti yang terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Alir Perencenaan
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Covearge Planning
Balon udara ini di letakkan diatas alun alun kota Bandung dengan posisi longitude 107.607° dan

latitude -6.921° Berikut ini adalah rumus model propagasi propagasi LOS (line of sight) (Young 2015). Hasil
yang didapatkan dipergunakan untuk menentukan ketinggian dari balon udara, seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Perhitungan jari jari sel (Lehpamer 2010)
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(1)

PL = 32,45 + 20 log f (MHz) + 20 log d (Km)
114 = 32,45 + 20 log 2400 + 20 log d
114 = 100,0542 + 20 log d
13,9457 = 20 log d,

Log d = 0,6972 , sehingga di dapatkan d = 4,9806 Km

Pada Tabel 1 menunjukan skenario satu memiliki jari jari sel 3,975 km dan luas sel 41,08 km2 dan untuk
skenario dua memiliki jari jari sel 2,967 km dan luas sel 22,88 km2, didapatkan hasil perhitungan coverage
planning seperti yang terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil perhitungan coverage planning
Parameter

Skenario 1

Skenario 2

Ketinggian balon udara (h)

400 M

500 M

Jari jari sel (d’)

4,9645 km

4,9554 km

Luas Sel

64,08 km2

63,84 km2

3.2 Forecasting Jumlah Pelanggan
Pertumbuhan jumlah pelanggan tiap tahun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan lonjakan trafik.
Sehingga perlu adanya perencanaan kapasitas jaringan untuk prediksi jumlah pelanggan agar kebutuhan trafik.
Sehingga perlu adanya perencanaa kapasitas jaringan untuk prediksi jumlah pelanggan agar kebutuhan trafik
dalam beberapa tahun kedepan dapat terpenuhi.
Kemudian dilakukan studi kasus untuk daerah di pusat Kota Bandung. Berdasarkan data dari Badan
Pusat statistika menunjukan bahwa penduduk kota Bandung adalah 2.394.873 jiwa pada tahun 2010 dengan
faktor pertumbuhan 1,2% dan usia produktif 60%, untuk perkiraan pengguna WiFI 802.11Nsekitar 18%. Untuk
capacity planning dilakukan di pusat kota Bandung yaitu di empat kecamatan, yaitu kecamatan Sumur Bandung,
kecamatan Regol, kecamatan Andir, dan kecamatan Lengkong, seperti yang terlihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Perhitungan jumlah pelanggan disetiap kecamatan

Kecamatan

Perkiraan

Kepadatan

Perkiraan

Jumlah User

Pelanggan

Perkiraan jumlah

kepadatan

WIFI WiFi

WIFI WiFi

penduduk 2017

penduduk

802.11N

802.11N

Kepadatan
Usia

Luas

Produktif

Wilayah

Regol

47476

4.3

11040

51610

12002

1868

434

Lengkong

41584

5.9

7048

45205

7661

1636

277

20512

3.4

6032

22298

6558

807

237

Andir

56537

3.71

15239

61460

16566

2224

599

TOTAL

166109

17.31

39359

180573

42787

6535

1547

Sumur
Bandung

penduduk
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3.3 Perhitungan OBQ
Untuk perencanaan diperlukan estimasi jumlah trafik yang diperlukan untuk layanan WiFi 802.11N
menggunakan Offered Bit Quantity (OBQ) (Jonatan, 2008). Dalam capacity planning akan menghitung di
kecamatan Regol, Lengkong, Sumur Bandung, dan Andir. Untuk total seluruh OBQ dari empat kecamatan
adalah 17524971723.1.
4. Analisis Hasil Simulasi
4.1 Signal Level Skenario Pertama di Ketinggian 400 M
Pada proses perencanaan coverage berdasarkan radio link budget ditargetkan setidaknya mendapatkan
sinyal level -95 dBm. Setelah dilakukan simulasi di software Atoll, dapat dilihat hasil pancaran pada gambar 3.

Gambar 3. Pancaran signal level pada skenario pertama
Pada Gambar 3 terlihat warna pancaran yang ada pada simulasi Atoll tidak memiliki warna yang
dominan, tetapi dapat dilihat dari warna merah yang memiliki signal level yang baik yaitu -70 dBm sampai
warna hijau muda yang memiliki kekuatan sinyal -90 dBm. Ini menunjukkan bahwa dapat diterima oleh user
dengan baik.

Gambar 4. Signal Level pada skenario pertama dan Histogram Signal Level pada skenario pertama
Pada Gambar 4 nilai tersebut menunjukkan bahwa daerah yang terlayani memiliki signal level kurang
dari -90 dBm. Sehingga kualitas sinyal tidak cukup bagus karena seluruh daerah masih mendapatkan signal level
terkecil adalah -105 dBm. Padahal sensitifitas dari UE adalah sebesar -95 dBm.
Pada skenario pertama 17.16% daerah yang tercover dengan signal level yang baik atau diatas -90
dBm. Ini berarti hanya 17.6% kota Bandung atau seluas 29,44

yang dapat tercover WiFI 802.11N dengan

baik.
4.2 Signal Level Skenario Kedua di Ketinggian 500 M
Pada proses perencanaan coverage berdasarkan radio link budget ditargetkan setidaknya mendapatkan
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sinyal level -70 dBm. Setelah dilakukan simulasi di software Atoll, dapat dilihat hasil pancaran pada Gambar 5.

Gambar 5. Pancaran Signal Level pada skenario kedua
Pada Gambar 5. terlihat warna pancaran yang ada pada simulasi Atoll hanya terlihat titik berwarna
merah yang kecil yaitu memiliki signal level sebesar -70 dBm, ini terjadi karena limitasi ketinggian yang
dimiliki oleh WiFI 802.11NWiFI 802.11N. Pada simulasi pada skenario kedua terlihat jelas bahwa tidak sesuai
dengan perencanaan dalam perhitungan secara manual.

Gambar 6. Signal Level pada skenario kedua dan Histogram Signal Level pada skenario pertama
Pada gambar 6 nilai signal level tersebut menunjukkan bahwa daerah yang terlayani memiliki signal
level kurang dari -75 dBm. Sehingga kualitas sinyal cukup bagus walaupun masi hada daerah masih
mendapatkan signal level terkecil adalah -105 dBm. Padahal sensitifitas dari UE adalah sebesar -95 dBm.
Pada skenario kedua ini terlihat, karena coverage yang dihasilkan disimulasi Atoll sangat kecil maka
hampir 96% daerah yang tercover dengan signal level yang baik atau diatas -70 dBm.
4.3 Throughtput Pada Skenario Pertama di Ketinggian 400 M
Pada simulasi throughtput skenario pertama, berdasarkan software Atoll menghasilkan sebagai berikut
pada Gambar 7.

C-6

Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2021
Yogyakarta, 20 Maret 2021

ISSN: 1979-911X

Gambar 7. Traffic Map pada skenario pertama
Pada Gambar 7 terlihat bahwa titik titik diatas adalah jumlah user yang terlayani dan tidak terlayani.
Yang berwarna hijau berarti user yang terlayani dan yang berwarna merah itu adalah user yang tidak terlayani.
4.4 Throughtput Pada Skenario Kedua di Ketinggian 500 M
Pada simulasi throughtput skenario kedua, berdasarkan software Atoll menghasilkan seperti pada
Gambar 8.

Gambar 8. Traffic map pada skenario kedua
Pada gambar 10. dapat dilihat tidak ada titik user yang berwarna hijau atau merah. Ini dikarenakan
luas coverage yang sangat kecil dan sedikitnya user yang terlayani.
5. Hasil Akhir Analisa
Hasil Analisa yang telah dilakukan baik dari hasil perhitungan secara manual dan hasil dari simulasi
Atoll 3.2.1, maka didapatkan perbandingan antara skenario pertama dan skenario kedua, seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil analisa perbandingan manual dan simulasi skenario 1 dan 2
Proses

Parameter

skenario 1

skenario 2

Keterangan

Perhitungan secara

Luas coverage cell

64,08 km²

63,84 km²

Skenario pertama

manual

Jumlah User

1547

1547

lebih baik

Luas coverage cell

29,44 km²

0,08 km²

Simulasi pada Atoll 3.2.1

Signal Level

-70 dBm s/d -90

Skenario pertama
lebih baik

-70 dBm

dBm
79 user yang dapat
menggunakan
layanan high speed

User yang terlayani

internet dari 724,
sedangkan web
browsing 150 user

web browsing
17 user dan
pengguna high
speed internet

dari 805 user yang

7 user

terlayani
DL : 4,22
Throughtput

DL : 844,42 Mbps

Mbps

UL : 144,19 Mbps

UL : 1,15
Mbps

Perhitungan yang telah dilakukan pada perencanaan dengan cara mecari nilai dari MAPL lalu
menghitung jarak jari jari cell coverage dan didapat luas cell coverage pada skenario satu yaitu 64,08 km² dan
pada skenario kedua adalah 63,84 km². Ini menunjukkan bahwa luas cell coverage yang lebih luas adalah
skenario pertama.
Untuk banyaknya user dilihat dari empat kecamatan yang ada disekitar alun alun kota Bandung atau
pusat kota Bandung, yaitu sebanyak 1547 orang dan diasumsikan 80% fix atau orang yang berdiam diri dan 20%
sebagai pedestrian.
Setelah disimulasikan di software Atoll 3.2.1, maka didapatkan hasil yang berbeda dengan hasil
perhitungan secara manual. Jika pada hasil simulasi didapatkan hasil skenario pertama yaitu
seluas

cell coverage

29,44 km² dan pada skenario kedua seluas 0,08 km². Untuk signal level pada skenario pertama hasilnya

adalah -70 dBm s/d -90 dBm dan pada scenario kedua didapat sebesar -70 dBm.
Untuk user yang dapat dilayani dari 1547 user yang dapat terlayani pada skenario pertama adalah
sebanyak 79 user yang dapat menggunakan layanan high speed internet dari 724, sedangkan web browsing 150
user dari 805 user yang. Untuk skenario kedua dapat dihasilkan yang menggunakan layanan

web browsing 17

user dan pengguna high speed internet 7 user, hal ini disebabkan karena luas coverage yang sangat kecil.
Setelah user didapat maka parameter selanjutnya yaitu throughtput, untuk skenario pertama didapatkan DL:
844.42 Mbps UL : 144.19 Mbps dan pada skenario kedua didapatkan hanya DL: 4.22 Mbps UL : 1.15 Mbps.
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KESIMPULAN
Dari hasil perhitungan, simulasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : Skenario pertama dan skenario kedua lebih baik atau bagus
skenario pertama. Dari luas coverage area dan nilai throughtput yang lebih baik.
MAPL arah downlink 122 dB dan arah uplink 114 dB, agar signal pada arah uplink dan downlink
diterima dengan baik, maka MAPL yang digunakan adalah MAPL arah uplink. Hal itu disebabkan toleransi loss
downlink lebih besar dibanding dengan loss uplink.
Hasil perencanaan WiFI 802.11N balon pada ketinggian 400 meter pada skenario pertama memiliki
daerah yang terlayani memiliki signal level kurang dari -90 dBm, dan 17,16% atau seluas 29,44 km² kota
Bandung yang tercover oleh WiFI 802.11N balon. Sementara Hasil perencanaan WiFI 802.11N balon pada
ketinggian 500 meter pada skenario kedua memiliki signal level kurang dari -75 dBm, dan hanya 0,05% atau
seluas 0,08 km² kota Bandung yang tercover oleh WiFI 802.11N balon.
Nilai throughtput pada skenario pertama memiliki hasil downlink 844,42 Mbps dan uplink sebesar
144,19 Mbps. Sedangkan nilai throughtput pada skenario kedua memiliki hasil downlink hanya sebesar 4,22
Mbps dan uplink sebesar 1,15 Mbps.
Untuk skenario pertama banyaknya user yang dapat melakukan high speed internet sebanyak 79 user
dari yang diminta sebanyak 724 user dan untuk web browsing sebanyak 150 user dari 805 user. Sedangkan pada
skenario kedua banyaknya user yang melakukan high speed internet sebanyak 7 user dari permintaan 7 user dan
web browsing sebanyak 24 diminta dari 24 user yang diminta. Hal ini dikarenakan coverage area yang sangat
kecil.
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