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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1.  Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan kebutuhan jumlah site untuk 

mencakupi Kota Bandung pada perencanaan coverage area sebanyak 34 site 

berbeda 1 site dengan perencanaan pada perhitungan, hal ini terjadi karena pada 

daerah klasifikasi sub urban terpisah cukup jauh sehingga perlu menggunakan 1 

site tambahan. 

2.  Berdasarkan simulasi predictions coverage by signal level (DL) pada software Atoll 

2.8.1, dapat disimpulkan nilai signal level pada klasifikasi daerah dense urban 

sebesar -78,41 dBm, klasifikasi daerah urban sebesar -84,96, klasifikasi daerah 

sub urban sebesar -88,97, dalam hal ini daerah yang paling kecil nilai signal 

levelnya ialah sub urban karena pada daerah ini memiliki kepadatan penduduk 

yang rendah sehingga jarak antar pengguna berjauhan dan menggunakan antena 

omnidirectional. Berdasarkan hasil dari ketiga klasifikasi, seluruhnya memenuhi 

standar vendor atau dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. 

3.  Berdasarkan simulasi predictions coverage by C/(I+N) level (DL) pada software 

Atoll 2.8.1, dapat disimpulkan nilai CINR level pada klasifikasi daerah dense urban 

sebesar 8 dB, klasifikasi daerah urban sebesar 14 dB, klasifikasi daerah sub urban 

sebesar 10.5 dB. Berdasarkan hasil dari ketiga klasifikasi, seluruhnya memenuhi 

standar vendor atau dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. 

4. Berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa ketinggian tower dapat 

mempengaruhi luas coverage area, jika ketinggian tower rendah maka luas 

coverage semakin kecil, sehingga semakin rendah ketinggian tower maka 

semakin banyak tower yang dibutuhkan di daerah itu. 
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5.2 Saran 

1.  Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penghitungan prediction throughput 

(DL) dari jumlah user salah satu provider telekomunikasi agar didapatkan nilai 

throughput (DL) dari setiap site. 

2.   Melakukan penelitian dengan menggunakan software selain Atoll, untuk melihat 

perbedaan hasil yang digunakan dengan Atoll dan software lain serta pada 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan penghitungan CAPEX dan OPEX secara 

akurat.  

 


