
42

BAB iV

BAB M

ANALISA HASIL PENGUKURAN DAN REKOMENDASI

OPTIMALISASI KLUSTER JBK1 {

pada bab ini akan melakukan analisa area mana saja yang mengalami

masalah, apa penyebabnya, dan selanjutnya akan diberikan rekomendasi solusi untuk

mengatasi masalah yang ada jika dilihat dafi hasil pengukuran yang telah diperoleh dad

hasit dnVe tesf pada plot-plot jalur yang ditelusuri saal drive fest dan dari indikasi wama

pada peta Kluster JBKI 1 .

4.1 Analisa Panggilan (mode UE conn*tedl

secara umum, kemampuan jaringan untuk area Kluster JBK11 yang memenuhi

kfiteria KPl. lni telah dicapai melalui suatu perubahan rangkaian, sebagai bedkut:

. Perubahan fisik sife seperti fi1i orientasi antena, menentukan daya cPlcH

. Optlmallsasi daftar tetangga

Bagian selanjutnya menunjukkan penempatan susunan failure (kegagalan)' drop,

aplikasi throughput dan analisa kegagalan.

4.f .f Anallsa AMR Voice DroP CaII
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Gambar4 1 Ana!isa&Rekomendasi AMR ИttαttDrop ca〃 vs P:ot EdNo
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> BOrdasarkan prOLplofialur yang ditelusu‖ saat dtte fesf

l.AMR MOC CDFl

Pada panggilan disini tidak tettadi drop ca〃: hanya tettadi pemutusan

panggilan biasa dari MTC,sehingga MOC menerima pesan pemutusan DL dari

iaringan.Panggilan dilayani oleh silfe GDGRADIANMW2(SC 184)dengan BLER

100%, RSCP‐61 dBm dan EdNo‐ 3dB yang diperoleh dari pengukuran drire

resi seharusnya dengan BLER 100%akan tettadi droρ  ca″:tetapi mungkin

BLER 1000/O disini hanya sekeiap saial tidak conainυ e,iadi tidak tettadi drOp ca■

Kegagalaniniberhubungan dengan AMR MTC CDF l.

2. AMR MOC CDF2

Panggilan disini juga‖ dak tettadi drop ca〃 ,karena mempero:eh pengukuran

parameter yang bagus dari has‖ drire resr,yaitu dengan BLER 00/0, RSCP‐61

dBm dan Ec/No‐ 5 dB.Panggilan ini d‖ ayani oleh sille yang berada diluar kluster

」BKll,yalu gゎ FCOPYMAMPANGMW3(SC218).

3.AMR MOC CDF3
Panggilan yang dilayani oleh ste SUDIRMANCBDMW2(SC 140)ini luga

ldak teη adi drop ca■  Disini tdak te]adi drop ca〃  karena hanya tettadi

pemutusan pangg‖ an biasa dari MTC, sehingga MoC menerima pesan

pemutusan DL dattja百 ngan daniuga karena memperoleh pengukuran parameter

yang bagus dari has‖ drire resr,yaitu dengan BLER OO/● , RSCP‐ 93 dBm dan

EdNo‐7 dB.Kecagalan:nibettubungan dengan AMR MTC_ DF2.

4.AMR MOC CDF4
Panggilan yang dllakukan diarea ini tettadi drop ca‖ ,dikarenakan tdak tettadi

力aκ′力ardO″ dari PTKEMENANGANMVVl(SC lll)ke RAWASIMPRUGMW2

(SC l16)danわa17dOr ke BINUSSIMPRUGIWl sehingga menyebabkan Eσ No

yang!emah← 25 dB)]RSCP(… 99 dBm)dan BLER yang tinggi(34.90/0).Pangg‖ an

ini dilayani oleh BINUSSIMPRUGIWl(SC 417), PTKttMENANGANMWl(SC

lll)ldan PTKEMENENGANMW3(SC 124).

Maka  yang  harus  dilakukan  adalah  merubah  parameter  pada

BINUSSIMPRUGIVVl dan BINUSSIMPRUGIW2 untuk mencegah pemilihan

kemba‖ selノ わandor untuk cο veage Fη door Drive resr kemba‖ dilaksanakan dan

tidak ada kegagalan yang berkaitan dengan spillrage cOyeage yang tettadi,
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5.AMLMOC_ DF5
Eンoρ ca″ tidak tettadi pada area ini,hanya teladi pemutusan pangg‖an biasa

dan M「ci sehingga MOC menedma pesan pemutusan DL dari lattngan.

Pangg‖ an ini d‖ ayani oleh sわ  LEUSERMW2(SC l18) dengan BLER O%:

RSCP ‐55 dBm dan EcrNo -3 dB. Kegagalan ini berhubungan dongan

AMR MT∝ CDF3.

6.AMR MOCtt DF6

Drop ca〃 tettadi pada panggilan yang d‖ akukan disini.Drop αョ〃yang tettadi

ini berkaitan dengan EcrNo yang lemah(‐ 23 dB):RSCP f‐ 107 dBm):BLER yang

lnggi 147.9%).Pangg‖an yang dilayani oleh PTKEMENANGANMWl(SC lll)ini

harus mOlakukan perubahan parameter pada REMENANGANMWl:

RAWASIMPRUGMIW2= dan LEUSERMW3.Drive resr kemba‖  d‖akukan dan

百dak ditemukan kegagalan.

7.AMRLM「⊆ CDFl

Panggilan yang d‖ akukan disinitidak mengalami drop caム hanya pemutusan

UL pada bagran w口 R3dOngan sebab(16):panggIIan norrnar ttseresaikan,karena

」ser mengakhin pangg:lan.ra″ υ″ iniberhubungan dongan AMR MOヽ CDF l.

8. AMR M「 CLCDF 2

Drop ca″ tidaktettadil karena hanya tettadi pemutusan UL pada bag:an MTC

dOngan sebab(16):panggllan nomlar dbersihkani karena user mengakh面

pangg‖ an.Kegagalan ini berhubungan dengan AMLMO⊆ CDF 3.

9.AMR M「C CDF3

Panggilan yang dilakukan disini juga‖ dak tettadi drop ca‖ ,ini luga

dttkarenakan pemutusan UL pada bagian Ⅳ口日3●engan sebab(16)::panggIIan

norrna:  dise!esalkan,  karena  user mengakhiri  pangg‖an.  KOgagalan ini

bemubungan dengan畑R MOC_  6.

》 gerdasarkan sampre yang dllha[da甫
・
indikas「 wama pada peta

l. A(Rekomendasi l)

Pada area ini tettadi d輌 oρ ca″:karena memi!iki EcrNo yang lemah yanu‐ 23 dB.

IJaka solusr untuk mengatatt dmp ca″ adala卜 dengan melakukan dottn縦

"pada se!yang l● bih dekat yaitu SC‐ 11… E-3 bertambah seiauh 2° .
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2. B(Rじ komendas「 巧

Dengan EdNo yang!emah antara‐ 25 sampai‐ 15 dB di a"a ini,harus diab」

dengan cara melakukan dJp認 翻ng pada SC・ 11‐E‐2 bertambah seJauh 5・ .

3.C「tekOmendasi 31

Daerah inijuga termasuk yang memiliki masa:ah EJNo antara‐ 15 sampai‐ 12

dB. SOlusinya adalah dengan mOlakukan Jp″誦ng pada SC‐ 11ヨFtt benambah

seiauh 3・ .

4.D(Rekomendasi 4)

Pada area yang iaraknya lauh dengan Node B ini memi:iki EdNo anね ra‐ 15

sampai l12 dB=ini bisa dipicu OI● h luas coveage yang tedalu kecil.Solugnya

ada!ah dengan cara menalkkan daya pancar Ⅳode 3, melakukan dowarifrilng

yang Dertamban seFuh lσ  pada scLll=G‐ ■ kalau belum tercoverル ga ma10

harus dibangun sile ban』 di area:ni.

5,I●ekOmendasi⊃

Pada daerah iniluga memi‖ ki masa:ah pada E酬 o antara‐ 15,ampai… 12 dB.

sOlusr yang dilakukan adalan dongan hanya melakukan down翻 腑g yang

bertambah seiauh 2° pada SC‐ 11‐G…3.

6. FTtlkomendasi 6)

Pada ttankspο r area iniluga mengalami masalah pada E酬 。antara‐15 sattpai

…イχBi maka soLshya adarah dengan menalkkan daya pancar mde g dan

melakukan」prillrilng pada sC‐ 11口 J‐l bertambah selauh 2・ .
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4.1.2 Analisa AMR y。たe Ca〃 Sefυρ Fa″

G                         H       l

Gambar4 2 Ana‖ sa&Rekomendasi AMR 1/oice Ca″ Ser」ρ Fa〃 vs P:ot RSCP

> Berdasarkan ploLplot」 aluryang ditelusun saat drire resr

l AMR MOC CAFl
Penetapan layanan suksesi tetapi tidak menyiapkan pesan yang diterima

yang berkaitan dengan BLER(100%), RSCP← 75 dBm), dan Ec/No(¨ 4dB).

Pangg‖ an diiayani BAKRIECSUMWl(SC 181).Drire resr kembali dlakukan 3

ka‖ &Farilure tidak ditemukan.Panggilan berada diperbatasan bagian luar kluster.

2: AMR‐ MOC_ AF 2

Penetapan layanan gaga:.Tidak ada pesan Radio Beattr SerJp yang teriadi

&Radio Resoυκe din‖s setelah 15.Panggi!an d‖ ayani oleh Wi」 AYAMVVl(SC

248)dengan BLER yang bagus(0.9°/0), RSCP(‐ 72 dBm)i dan Ec/No(-2 dB).

Drive resr kembali dilaksanakan dan tdak ditemukan Fa″ υ膊.

3.AMR_MOC_CAT 3

Ca〃 ハ縫
"pr Faillure dengan status″

Tesr sysrem fa″υ腱″
tettadi antara Radio

Resource Con″ ed“o,ハ

“

empr dan Radio Resoυ κe ConttecriOn success, UE

menginm CM SERVICE A30RI FailJtt ini berkaitan dengan masalah UE.

Panggi:an di:ayani PANGLIMAPOLIM5MllVl(SC 226),dengan RSCP(‐ 79 dBm)

dan ECrNo(‐ 6 dB).Disini ca″ arfempr Fa″υ膊‖dak tettadi.

―
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4: ノ咄肩ざMOC CAF4
Koneksi RRC gaga:, berkaitan dengan iemahnya RSCP← 98 dBm), dan

EびNo(‐18 dBl,cOyettge dan slNABUNGMW2(SC l13)sebagai sever yang

baik yang telah dib!ok。 :eh gedung uN:V.MUSTOPO.RSCP&Eげ No:emaい

ditingkatkan setOlah ALAZHARKBYRNMVV O"a″ dan perubahan parameter

diterapkan untuk rnengurangi ρorruriOn pada area Hanglekir l.

5.AMR MOCttCAF5

Kemaiuan pesan d‖ ku」 dengan pesan pemutusan DL(d:sebabkan 121}

pangg‖an ditolaり .FailluF ini berllubungan dengan masalah pada bagFan MTC

(UE dimu!al kembalり .Panggilan d‖ ayanl oleh LEUSER MW2(SCl18)dengan

BLER yang bagus(0%):RSCP(-55dBm),dan Eげ No(-3dB).Ca〃 a“emprね″

“

膊

ldak tettadi.

6. AMR MOc_AF 6

Kemaiuan pesan d‖ kut dengan pesan pemutusan DL(disebabkan(21)

pangglan ditolakl.Faril」● in:berhubungan dengan masalah pada bagian MTC

(Utt dimulal kemba:り 。Pangg‖ an d‖ayani oleh RAWA S:MPRUGMW2(SC l16),

LEUSERMW2(SC l18)l LEUSERMW3(SC 126):dongan RSCP(‐ 97 dBm)&

EαNo←9 dB).Ca〃 aFemprfa″ ule ldak tettadi.

7.AMR MOC CAF7

Ponetapan :ayanan gagali tidak ada pesan RadilD Bea腱「 seryp tettadi.

Panggilan dilayani o:oh PttKEMENANGANMWl(SC lll)dengan RSCP yang

baik(‐ 90 dBm)dan Eげ No(-3 dB). Perubahan parameter diberlakukan untuК

PttKEMENANGANMWl:RAWAS:MPRUGMW2,dan LEUSERMW3.Dine resf

kembali d‖ aksanakan&‖ dak ditemukan fa″ 」re.

8.AMR MTc_CAF l

Kehilangan pesan DCCH RRc_ ONNEC T10NSEttU_ OMPLEttEi tetap:

RAD10 RESOURCE CONNEC丁 !ON SUCCESS telah dikidm oleh uE 88

pangg‖ an diproses.Ca″ arわmpr FaFra腱 」dak tedadi.

>  Berdasarkan sampre yang d‖ ihat dariindikasi wama pada peta

l. G(Rekomendasi 7)

Leve!daya tettma yang rendah sebesar‐ 105 sampai‐ 95 dBm yang:etaknyalauh

dari Ⅳοde Bi solusinya adalah dengen Cara menaikkan daya pancar Node 3,
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mdakukan dOwr7rillrrng seiauh l° p3da sc_11¨ E-3,kJau bdum Ыsa tercoverル ga

maka harus dibangun s″ e baru.

2  H(Rekomendasi 8)

Area yang mempero!eh sinya:lemah atau bahkan ada yang tidak mendapatkan

sinyal ini harus melakukan」 prillring antena sttauh l° pada SC‐ 11¨G-2 agar

radius sellebih lebar,menaikkan daya pancarrvOde 3 atau membuat sile baru.

3  !(Rekomendasi 9)

Pada se!yang o″ arini mempunyai RSCP sebesar… 105 sampai―

95 dBm. ini bisa dipicu oleh luas covettge yang tenalu kecil.Solusinya adalah

dengan cara menalkkan daya pancar rvOde 3,melakukan dow,rillfilng sttauh l°

pada SC‐ 11-G‐3,kalau belum tercoveriuga maka harus dibangun sfre baru.

4. J(Rekomendasi 10)

Pada b′ aηkspOr area ini harus dilakukan uprirring antenna sttauh l°  pada se:

yang lebih dekat yaitu SC‐ 11‐ l‐2 dan karena covettge yang tena!u kedi maka

daya pancar Node B harus dina!kkan.

4.1.3 Analisa ttdeo Drop Ch″ CS64

aifl EvEilr LEGTIIl ! cat nrrp I cdr seJuF FetLG

K                    L

Cambar4.3 Anansa&Rekomendasi И

“

O Drop ca″ CS64 vs P!ot Eυ No
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1. CS64_MOC_CDFI

BLER tinggi (10070), Ec/No lemah G20dB) dan RSCp GgsdBm), RADTO

RESOURCE CONNECTION RELEASE dengan status drop. Panggitan ditayani

oleh BAKRIECSUMWI (SC181). Perubahan parameter diberlakukan untuk

GEDUNGPATAMW2 dan BAKRIECSUMWI. Dnye fesf kembali dilaksanakan &

tidak ada hilure. Berkaitan dengan BLER yang tinggi & Ec/No yang lemah.

2. CS64_MOC_CDF2

MOC telah mEnerima pemutusan DL karena user sibuk. Failurc ini

berhubungan dengan failure CS64_MTC_CDFI pada bagian MTC (UE dimulai

kembali). Panggilan dilayani oleh PANINMW3 (SC 147), dengan BLER yang baik

(0%), RSCP G77dBm), & Ec/No (-3dB). Disinidrop catlfidakterjadi.

3. CS64_MOC-CDF3

MOC telah menerima pemutusan DL karena membersihkan panggilan dengan

normal. Failurc ini berhubungan dengan CS64-MTC_CDFI pada bagian MTC (UE

dimulai kembali). Panggilan dilayani PANINMW2 (SC 139), dengan BLER yang

bagus (07o), RSCP (-81dBm) & Ec/No (-4dB), makadropcailtidakterjadi.

4. CS64_MOC_CDF4

MOC telah menerima pemutusen DL karena membersihkan panggilan dengan

normal. Bagian MTC mengakhiri panggilan. Failurc ini berhubungan dengan failurc

CS64-MTC-CDFI pada bagian MTC (UE dimulaikembali). Panggilan dilayanioleh

AZMERJTR MW1 (SC 107), dengan BLER yang baik (0%), RSCP (€6dBm), dan

EdNo (-4dB). Disini drop calltidak terjadi.

5. CS64_MTC_CDF1

Masalah MTC. UE dimulai kembali. Failue ini be;rhubungan dengan

CS64_MOC_CDF 2, 3, clan 4 juga CS64-MOC_CAF 10 dan 11. Dieini cttop 6il
tidak terjadi.

1. K(Rekomendasi 11)

Pada blankspotarea ini memiliki Ec/No antara -15 sampai -12d8 dan -12 sampai

-9 dB ini menjadi masalah. Solusi yang harus dilakukan adalah dengan uptilting

pada sel yang terdekat yaitu SC-11-E-2 sejauh 1'atau juga dengan cara

membangun sife baru agar bisa mengcover blankspot area ini.
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2.L(Rekomendasi 12)      ゛

Daerah inijuga memi!iki EdNo antara-15 sampal-12 dB:karena laraknya yang

iauh da面 Node B sehingga daya panca「 dan Node B rendah Maka harus

dilakukan J● illling pada sel terdekat Sc¨ 11‐ F‐ l seiauh 2・ :kalau be!um tercover

iuga maka harus dibangun stt baru

3.M(Rekomendasi 13)

Pada area ini rnemilik匡げNo yang lemah antara‐25 sampal‐15 dB,so!usi yang

bisa d‖akukan hanya dengan cara melakukan uprirrilng pada SC‐ 11‐ |‐ l seiauh l° .

4.1.4 Analisa VJdeo Ca〃 SefJp Fa″ CS64

N        O      P  Q                 R
Cattbar 44ハ″arisa a RekOmerldasi И

“

O Ca〃 SerJp Fa〃 CS64 ys P′or RSCP

> Berdasarkan plot‐ plotialur yang ditelusun saat drire resr

l.CS64 MOC CAFl

Penetapan layanan fa″ 〃κi tidak ada pesan Radio Bearer Serup yang tettadi

yang berkaitan dengan panggilan yang d‖ ayani o!eh spillrage cOverage dari

BINUSS!MPRUGiVVl(SC 417)dengan BLER O%:RSCP-86dBm&Eα No‐5dB.

Perubahan   parameter  diterapkan  untuk  BINUSSIMPRUGIWl   &
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BINUSSIMPRUGIW2 untuk mencogah memilih kembali sel untuk covettge′ ηdoo二

Drive rett kembali dilaksanakan&」dak adaね″υ″ berkalan dengan spillrage

coveage yang tettadi

CS64 MOC CAF2

Penetapan falilure layanan,ldak ada pesan Radio BeaFr Serup yang tettadi&

Radio Resottrce di百 ‖s setelah 10.Pangg‖ an dilayani o:eh PTKEMENANGANMWl

(SC lll)dengan RSCP bagus(‐ 79dBm)&Eα No(‐4dB).Leve!interferensi uL

adalah ‐99,  Perubahan parameter diterapkan untuk PttKEMENANGANMWl,

RAWASIMPRUGMW2:LEUSERMW3.Pangg‖ an fa〃ure adalah perbatasan bagian

luar kluster

CS64 MOC CAF3

Masalah UE.Ca″ Arremρr FarilJtt dengan status″ resr sysrem failluret」 dak

ada pesan Radio geattr Seryp terladi & Radio ResOυ tt di百 lis setelah lo.

Panggilan dilayani PttKEMENANGANMW3(SC 127)dengan RSCP‐ 93dBm&
EdNo‐ 7dB.Ca〃 arrettρ r fa″ure tdak tettadi.Pangg‖ an faril」″ adalah perbatasan

bagian luar klusten

CS64 MOC CAF4

Masalah UE.Ca〃 ハfrempr Faillure dengan status″Tesr sysrem faril」たl udak

ada pesan Radio geattr Seryp tettadi & Radio Reso“ 購  diri‖ s sete:ah 10.

panggilan dilayani PTKEMENANGANMW3(SC 127)dengan RSCP… 93dBm&
EdNo‐ 7dB.Ca〃 attmρr Fa″〃腱 udak tettadi.Pangg‖ an rarr」 膊 adalah perbatasan

bagian luar kluster.

CS64 MOC CAF5

Ca〃 atrempr farilure dengan status"rimeουr sebelum koneksi"yang berkaitan

dengan BLER tinggi(100° /o), EdNo lemah(‐ 23dB),leVel interFerensi UL(‐ 97)&

RSCP bagus(‐ 00dBm).RAD′ O RESOt/RCE COⅣ NECTrOrv RELttSE dengan

status drop. Panggilan d‖ ayani oleh BAMNGKAMW2 (SC 185).Masalah

interferensi UL diperluas dengan tirnわ a員メwa晨,untuk resolusi.

6.CS64 MOC CAF6

Masalah uEノNEMO.DOWNLノlVK D′REC■TRANSFER&kehilangan pesan

釧 LL/PROCEEDrrVG.Teta口 pangttan sukses.Pang」 lan dhya面 deh

RAWASIMPRUGMW3(SC 124),BLER(0%)!RSCP(-92dBm),dan Eご No(‐ 4dB).

ca〃 arremprね″″re udak tettadi.
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7.CS64 MOC CAF7

Penetapan farilure layanan. Tidak ada pesan Radio Bearer Ser″ ρ teladi

berkaitan dengan RSCP yang lemah(‐ 99 dBm). Panggilan di:ayani oleh

PTKEMENANoANMW3(SC 127)dengan BLER 4.9%, EdNo -9dB & area

cOvettge dib!oking oleh bangunan Pasar Kebayoran !ama. Ca″  rarilare adalah

perbatasan  po‖ gon  bagian  luar  kluster  Area  harus  d‖ ayani  oleh

LEMIGASMWl oBK28)yang‖ dak o月 aた Perubahan parameter diterapkan untuk

meningkatkan coverage.

8.CS64 MOC CAF8

Penetapan farilure layanan. Tidak ada pesan RadilD Bearer Seryp tettad:

berkaitan dengan RSCP (… 99dBm)dan ttC/No ←10dB)yang !emah. Pangg‖an

d‖ayani oleh PTKEMENANGANMW3(SC 127)dengan BLER 4.9% & area

coyettge diblokng oleh bangunan Pasar Kebayoran lama.Ca〃 raril」 應,adalah

perbatasan po‖ gon bagian luar kluster. Area harus dilayani o!eh LEMIGASMWl

(」BK28)yang tdak o月 aた Perubahan parameter dherapkan untuk meningkatkan

coye″ge

9.CS64 MOC CAF9

Penetapan faril」腱 layanan.¬ dak ada pesan Radio gearer Serup tettadi

berkaitan dengan RSCP yang lemah(‐ 95 dBm)& EαNo(‐ 1ldB). Panggilan

dilayani oleh PTKEMENANGANMWl(SC lll)dengan BLER O%.Perubahan

parameter dlerapkan untuk PTKEMENANGANMWl: RAWASIMPRUGMW2,

LEUSERMW3.Drive resr kemba‖ d‖aksanakan&tidak ditemukan fanu鴨 .

10.CS64 MOC CAF10

Memutuskan DL karena udak ada user yang meniaWab, FaFru鷹 )ini

berhubungan dengan fa″υre CS64_MTC_CDFl pada bagian MTC (UE mulai

kembali). Panggilan dilayani oleh PANINMW2(SC 139), dengan BLER(0%),

RSCP← 84 dBm)]dan EげNo(-4dB).Ca″ arrempr Faル 膊 ldak tettadi.

11.CS64 MOC CAFll

Memutuskan DL karena tdak ada user yang meniaWab.Fanutt ini

berhubungan dengan faril」 輸 CS64_MTC_CDFl pada bagian MTC (UE mulai

kemba11).Panggilan dilayani AZMERS」 TRMVVl(SC 107),dengan BLER(1.6%),

RSCP (‐65 dBm)&巨c/No(-7dB).Ca〃 arrempr farilJ膊 」dak tettadi.
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12.CS64 MOC CAF12

Penetapan farilure layanan. Tidak ada pesan RadilD Beattr Serup tettadi

berkaitan dengan RSCP yang lemah(‐ 99 dBm)& Eα No(‐ 1ldB). Panggilan

d‖ayani oleh PTKEMENANGANMVVl(SC lll).Porubahan parameter diterapkan

untuk PTKEMENANGANMWl: RAWAS!MPRUGMW2, LEUSERMW3.Drive resr

kemba‖ d‖ aksanakan&tidak ditemukan faillure.

13.CS64_MOC_CAF13

Masalah uE.Penetapan faillu膊 layanan,ldak ada pesan Radio geattr Seryp

tettadi berkaitan dengan BLttR yang tinggi(1000/o)l Eα No yang lemah(‐ 10dB),

RSCP yang bagus(‐ 93dBm).RAD′O RESOtyRCF CONNECT10N RELttSE

dengan status drop.Ca″ arremρr dilayani oleh GANDAR:AMWl(SC 225).D″ ve

resr dilaksanakan&area d‖ ayani oloh LEUSERMW2 dengan RSCP yang bagus(‐

83 dBm),EdNo yang bagus ←5dB),dan BLER O%.

Berdasarkan sampre yang d‖ ihat da‖ indikasi wama pada peta

l. N(Rekomendasi 14)

Lemahnya daya yang ditenma Ms antara …105 sampai ‐95 dBm didaerah

tersebut dipicu oleh luas cOyeage yang tedalu kedlo Maka so!usinya antara lain

menaikkan daya pancar Ⅳοde 3 dan melakukan dowη rirrilag seiauh 2・ pada se!

terdekat SC‐ 11‐A‐ 1.

2: 0(Rekomendasi 15)

Daerah ini memiliki RSCP antara -105 sampal‐ 95 dBm yang disebabkan oleh

adanya bloking sinyal oleh gedung diseに tarrVode B yaitu Pasar Kobayoran lama

dan cο yerage yang tedalu kecil. 」adi solusinya adalah me!akukan aprillrilng

antenna selauh 4° pada sel yang!ebih dekat dengan daerah itu yaitu SC‐ 11‐ B‐2.

3. P(Rekomendasi1 6)

RSCP yang lomah pada area ini dikarenakan covettge yang tenalu ked!,maka

hatts d‖ akukan″ρrillring pada sc‐ 11‐ E‐2 saauh 10,manambahkan daya pancar

Ⅳode 3,atau rnembangun sille baru untuk mencOvervvi:ayah ini.

4.Q(Rokomendasi 17)

Ⅷ layah ini memiliki cοyemge yang kec‖ 〕iadi mengakibatkan daya tenma MS

lemah, Maka solusinya adalah menalkkan daya pancar′ Vοde 3 dan melakukan

dο″ηrillfilng seiauh l° pada SC‐ 11-D‐ 1.
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5. R(Rekomendasi 18)          '

Pada area yang mempunyal RSCP yang lelnah ini sebesar‐ 105 sampai ‐95

dBm.:ni bisa dipicu o:eh luas coverage yang terlalu kedl dan letaknya lauh dan

Alode B. Solusinya dengan cara menalkkan daya pancar lVode B, melakukan

dο wηrillllng seiauh 2° pada SC‐ 11¨G-3,kalau belum tercoveriuga maka harus

dibangun stte baru.

4.1.5 Analisa Drop Ca″ PS

|〔ALi tyF‖ Tl[■
=nD

S                        T          U

Cambar4.5 Analisa&Rekomendasi Drop ca〃 PS Carr vs P10t EcrNo

1 PS CDF1

Disini mengalami masalah pada UE. Perangkat telah diputuskan menyebabkan

data putus dengan status Protokol timeouUenor. Tetapi drop calltidak terjadi, dan

Failure cal/ ditempatkan dibagian luar perbatasan kluster.
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2. PS CDF2

Disini mengalami masalah pada UE. Perangkat telah dipuluSkan yang

menyebabkan data putus dengan status Protokol rilmeO“
`ん

口χ Tetaoi drop“ 7

ldaktettadi.

3. PS_CDF3

Disini mengalami masaiah pada UE.Porangkattelah diputuskan menyebabkan

data putus dengan status Protoko!rilmeO“
`ん

170r Tetapl drop αョ〃」dak tettadi.

Berdasarkan sampre yang dilihat dan indikasi wama pada peta

l. S(Rekomendasi 19)

Apa area ini memi‖ kI EσNo yang lemah antara‐ 15 sampai‐ 12 dB yang

disebabkan oleh letaknya yang iauh dari Nodb 3.Maka solusinya adalah dengan

mel● kukan doNnrillrilag pada sel terdekat SC卜 11‐ E‐3 selauh 2・ .

2. T(Rekomendasi 20)

Pada area iniluga memi!iki masalah pada EdNo yang:emah antara-15 sampal‐

12 dB dikarenakan coverage yang tenalu kecil.Maka harus d‖ akukan downrirrilng

selauh l° pada SC… 11‐ F‐ 1.

3. U(Rekornendasi 21)

Pada area yang memi‖ ki E酬 o yang sangatlemah antara‐ 25 sampal‐ 15 dB.

Maka harus dilakukan uprilllilag pada SC‐ 11-l‐ l Seiauh 2・ .

4. V(Rekomendasi 22)

Pada brankspOr area iniluga mengalami masalah pada EdNo yang lemah antara

2̈5 sampal ‐15 dB dan ‐15 sampai …12 dB. Maka so:usinya adalah dengan

menalkkan daya pancar Node B:melakukan uprillrilng pada〔 調b terdekat SC… 11‐」…

2 seiauh l°: atau mungkin iuga dengan membangun Sた baru agar bisa

mengcover area:ni.
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2. PS CDF2

Disini menga!ami masalah pada UE.Perangkat telah dipttuSkan yang

menyebabkan data putus dengan status Protokol rilmeο

“
/emr Teta口 drop“7

暫dak tedadi.

3. PS CDF3

Disini rnengalami rnalalah pada uE.Perangkattelah diputuskan menyebabkan

data putus dengan status Protokol rilmeOJ″ b17o4Tetapi dmp ca〃 ldak tettadi.

Berdasarkan sar7pre yang di:ihat dariindikasi wama pada peta

l. S(RekOmendasi 19)

Apa area ini memiliki Eご No yang lemah antara¨ 15 sampai‐ 12 dB yang

disebabkan oleh:etaknya yang iauh dariにode 3.Maka solusinya ada!ah dengan

melakukan dowη rillrilng pada sel terdekat SC‐ 11‐ E¨3 seJauh 2° ,

2.T(Rekomendasi 2の

Pada area iniluga memiliki masalah pada EdNo yang lemah antara‐ 15 sampai‐

12 dB dikarenakan∞verage yang tenalu kecil.Maka harus d‖ akukan dottηrillring

Seiauh l° pada SC‐ 11‐ F‐1.

3. U(Rekomendasi 21‐ )

Pada area yang memi‖ ki ttc』 oヽ yang sangatlemah antara-25 sampal‐ 15 dB.

Maka hatts d‖ akukan uprirring pada SC‐ 11‐ l‐ l seiauh 2・ .

4, V(Rekomendasi 22)

Pada bra″ kspOr area inijuga mengalami masa!ah pada E酬 o yang lemah antara

‐25 sampai ‐15 dB dan ‐15 sampal -12 dB. Maka solusinya adalah dengan

menalkkan daya pancar Node 3,me:akukan」 prirring pada覇ゎ terdekat Sc‐ 11‐J‐

2 seiauh l°, atau mungkin iuga dengan membangun Sに baru agar bisa

mengoover area ini.
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4.1.6 Ana:isa PIot Data 7蹴 ProJg力ρJ:PS DL

W         X

Gambar4.6 Ana‖ sa&Rekomendasi P!ot Data ThroughpIJr Ps DL

□

□

■

□

900 kbpsく=loく 1000k

32tr kbps <= lo < 9OO kbps

57 6 kbps <= lo < 328 kbps
0 kbps <= lo < 57 6 kbps

Legenda Aplikasi Throughpd PS

Berdasarkan sampre yang di!ihat dan indikasi wama pada peta

l. VV(Rekomendasi 23)

Pada area ini memiliki kecepatan data ttroughρ ur PS yang paling lambat antara

o kbps sampai 57 6 kbps.Maka hatts di:akukan dowarillfilng seiauh l° pada SC‐

11‐ロトl sebagai selterdekat.

2.X(Rekomendasi 24)

Dengan kecepatan data ttrougゎ ρIJr Ps yang pa‖ ng:ambat antara O kbps sampai

57.6 kbps pada daerah ini disebabkan kurangnya daya pancar dan Ⅳode B

Maka daya pancarlVode B harus dinalkkan dan melakukan downrilring pada SC)‐

11¨ F…2 seJauh l・
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3. Y (Rekomendasi 25)

Pada daerah yang memiliki kecepatan data throughpuf ps yang paling lambat

antara 0 kbps sampai 57.6 kbps ini dikarenakan covenge yang terlalu kecil.

Maka harus dilakukan uptilting sejauh 2 pada sel yang lebih dekat dengan

daerah ini yaitu SC-1 1-l-1.

4. Z (Rekomendasi 26)

Pada daerah yang juga memiliki kecepatan dala throughpuf PS antara 0 kbps

sampai 57.6 kbps ini juga dikarenakan covenge yang terlalu kecjl. Maka harus

dilakukan uptilting sejauh 3'pada SG11-J-1, sel yang paling dekat dengan

daerah ini.

4.4 Rekomendasi Solusi Kegagalan Panggilan

Dari semua rekomendasi solusi yang telah diberikan diatas, maka dapat disimpulkan

untuk mengatasi dan memperkecil terjadinya kegagalan panggilan secam keseluruhan

berdasarkan data dan analisa kondisi RF, maka solusi yang bisa diberikan adalah:

1. Solusi untuk kondisi RF

Kegagalan karena faktor RF yang buruk merupakan faktor yang paling

berpengaruh terhadap susksesnya suatu panggilan. Kondisi RF yang buruk antara

lain daya terima MS lemah, daya transmit MS tinggi, FER dan EdNo yang buruk.

Kondisi tersebut terjadi karena adanya wilayah yang tidak tercover oleh sel (blank

spof) ataupun tidak adanya faktor dominan yang mempengaruhi MS (oveilapping

sel).

Solusi untuk mengatasi blankspot area

Blankspot area timbul karena daya pancar Node B rendah, radius sel kecit,

obslacte, dll. Adapun solusinya adalah sebagai berikut:

. Melakukan uptilting antenna

Uptilting dilakukan untuk memperlebar radius sel sehingga blankspot area

bisa terlingkupi.

. Menaikkan daya pancar Ncd/e B

Dengan menaikkan daya pancar berarti akan memperluas daerah yang bisa

dicakup, sehingga RF loss tidak terjadi.

. Melakukan relokasi Node B

Relokasi bisa dilakukan jika daerah yang mengalami blankspof belum bisa

dicover dengan melakukan uptilting, dan menaikan daya pancar atau karena

banyaknya obstacle yang menghalangi penerimaan daya MS.

2.
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3. Solusi untuk mengatasi overtapping aiea

Overlapping selain terjadi karena letak 2 Node B yang berdekatan dan memiliki

covercge yang tumpang tindih. Hal ini disebabkan karena radius sel masing-masing

Node B terlalu luas akibat daya pancar yang terlalu tinggi. Untuk menghindari adanya

overlapping area maka kedua sel yang overlap harus dipersempit covengenya.

Berdasarkan hasil perhitungan beamwidth untuk masing-masing area yang

mengalami masalah diketahui beamwidth eksisting berada di bawah beamwldth yang

seharusnya. Karena terbatasnya data maka solusi yang diberikan yaitu :

. Downtilting antena

Salah satu penyebab overlap adalah radius sel yang beflebihan akibat

beamwidth yang terlalu besar sehingga untuk mengatasinya dilakukan

pen gurangan besar be a mwidthny a.

. Penurunan daya pancar Node B

Daya pancar yang terlalu kuat akan mengakibatkan luas area layanan

semakin lebar, sehingga untuk mengurangi area overlapping dilakukan

penurunan daya pancar.

. Melakukan relokasi Node B

Relokasi bisa dilakukan jika jarak 2 sel atau lebih yang mencover terlalu

dekat.


