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Redaman propagasi hujan pada frekuensi pita-K sangat tinggi. Dimensi panjang 
gelombang pada frekuensi pita-K yang mendekati ukuran butir hujan 
menyebabkan kuat sinyal pada frekuensi ini sangat mudah diredam oleh butiran 
hujan karena sinyal dengan mudah mengalami hamburan dan serapan oleh butiran 
hujan tersebut. Redaman oleh butiran hujan ini menjadi salah satu faktor terbesar 
yang menyebabkan level sinyal yang sampai di penerima tidak mencapai level 
sensitivitas penerima. Redaman propagasi akibat hujan merupakan faktor yang 
paling mempengaruhi pada sistem komunikasi satelit pita-K, terutama pada 
daerah dengan curah hujan yang tinggi. Evaluasi pengaruh dari redaman ini 
membutuhkan pengetahuan yang detil dari statistik redaman propagasi di setiap 
tempat dan pada rentang frekuensi tertentu. Redaman propagasi akibat hujan 
dipengaruhi oleh curah hujan yang terjadi di sepanjang lintasan antara satelit 
dengan lokasi tempat SB terpasang. Hujan terdistribusi ruang dan waktu sehingga 
setiap lokasi memiliki intensitas dan waktu hujan yang berbeda. Oleh karena itu 
diperlukan data yang memadai mengenai curah hujan untuk memprediksi redaman 
propagasi akibat hujan. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah metode prediksi kanal 
yang merepresentasikan redaman propagasi akibat hujan untuk frekuensi pita-K 
pada kanal komunikasi satelit dan mengembangkan algoritma teknik mitigasi 
redaman propagasi hujan yang efektif untuk mengatasi redaman propagasi akibat 
hujan untuk kanal komunikasi satelit di Indonesia. Secara umum, sebuah model 
kanal harus dapat memprediksi kondisi kanal baik untuk jangka pendek maupun 
untuk jangka panjang. Prediksi jangka pendek berhubungan dengan redaman 
maksimum ataupun total durasi, sedangkan untuk prediksi jangka panjang 
diharapkan bisa digunakan untuk mengevaluasi efek untuk jangka waktu tertentu 
(bulanan/tahunan) untuk mengoptimasi parameter loop control dari margin yang 
diperlukan. 
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Metode prediksi redaman propagasi hujan pada penelitian ini menggunakan 
Hidden Markov Model dengan pertimbangan bahwa kondisi kanal pada 
kenyataannya memiliki memori sehingga kondisi kanal di saat ini dipengaruhi 
oleh kondisi kanal di waktu lalu dan akan mempengaruhi kondisi kanal di masa 
depan. Oleh karena itu kanal tidak dapat dipandang sebagai sebuah proses acak 
yang bebas. Metode ini mengasumsikan bahwa hujan dengan intensitas tertentu 
dapat terjadi dengan nilai peluang tertentu. Begitu pula redaman propagasi akibat 
hujan memiliki peluang kejadian tertentu yang nilainya bergantung pada intensitas 
curah hujan yang terjadi. Peluang tersebut didapatkan dari pengukuran data di 
lapangan dengan parameter tertentu. Pada metode yang dikembangkan ini, 
redaman propagasi direpresentasikan oleh simbol keluaran dari HMM yang dapat 
diobservasi sedangkan intensitas curah hujan direpresentasikan oleh state. Waktu 
pengukuran curah hujan dan level sinyal terima adalah terhitung Januari 2000 
hingga Desember 2001. Level sinyal yang diterima merupakan level sinyal pada 
frekuensi pita-Ku yang kemudian dikonversi menjadi redaman propagasi pita-Ku 
dengan asumsi bahwa redaman propagasi adalah selisih antara level sinyal terima 
sesaat dengan level sinyal terima rata – rata. Redaman propagasi pada pita-Ku 
kemudian dikonversi lagi ke redaman pita-K dengan menggunakan teknik 
penskalaan frekuensi yang dijelaskan pada rekomendai ITU-R P.618. Asumsi lain 
yang digunakan adalah bahwa musim merupakan siklus tahunan dan data selama 
dua tahun diharapkan sudah cukup mewakili fakta di lapangan. Hasil dari metode 
prediksi pada penelitian ini memiliki kemiripan dengan fakta empiris di lapangan. 
Uji validasi dari metode prediksi dengan koefisien determinasi memberikan bias 
di bawah 5%.  
 
Selain mengembangkan sebuah metode prediksi redaman propagasi hujan, 
penelitian ini juga mengusulkan suatu teknik mitigasi prediktif – adaptif dengan 
menggunakan metode prediksi yang telah dikembangkan sebelumnya. Sebuah 
teknik mitigasi dapat bekerja optimal jika kondisi kanal diketahui secara baik. 
Oleh karena itu, metode prediksi yang dikembangkan pada penelitian ini 
digunakan untuk memprediksi kondisi kanal. Teknik mitigasi yang diusulkan pada 
penelitian ini membagi kondisi kanal menjadi empat kondisi dan masing – masing  
kondisi ditentukan berdasarkan nilai 퐸 /푁 . Dengan menggunakan metode 
prediksi yang dikembangkan sebelumnya, nilai 퐸 /푁  pada saat 푡 + 1 diprediksi 
pada saat 푡. Besarnya nilai 퐸 /푁  hasil prediksi akan menentukan jenis modulasi 
dan kode kanal yang digunakan. Teknik mitigasi prediktif – adaptif ini cukup 
efektif ketika disimulasikan pada sebuah sistem komunikasi dan hasil prediksi 
dari teknik mitigasi ini memberikan nilai akurasi sebesar 99,7513%. 
 
 
Kata kunci: Metode prediksi redaman propagasi, frekuensi pita-K, desain teknik 
mitigasi redaman propagasi, daerah tropis. 
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NIM : 33207303 

 
Rain propagation attenuation in K-band frequency is very high. The wavelength 
dimension in K-band frequency similar to rain drops size causes the signal 
strength in this frequency is easily attenuated by the rain drops, especially since 
the signal is easy to be dispersed and absorbed by the rain drops. The attenuation 
becomes one of the most significant factors the signal level accepted by the 
receiver not reaching the receiver’s sensitivity level. Rain propagation attenuation 
is the most influential factor in K-band satellite communication system, especially 
in high rainfall. Evaluation of this influence requires specific knowledge from 
propagation attenuation statistics in every location and in particular frequency 
range. The attenuation is influenced by the rainfall occured along the path 
between the satellite and the SB location. The rain is distributed by the space and 
time so that every location has different rain intensity and timing. Therefore, 
sufficient rainfall data is needed to predict rain propagation attenuation. 
 
This study aims to develop a channel prediction method which represents rain 
propagation attenuation for K-band frequency in satellite communication channel 
and also to develop an effective mitigation technic algoritm for rain propagation 
attenuation to overcome rain propagation attenuation in satellite communication 
system in Indonesia. Generally, a channel model has the capability to predict the 
channel condition either for short or long term. Short term prediction is related to 
maximum attenuation or total duration, while long term prediction is to evaluate 
the effect in certain period of time (monthly or yearly) to optimize loop control 
parameter from the margin required. 
 
Prediction method for rain propagation attenuation  in this study is using Hidden 
Markov Model with the consideration that a channel condition has a memory so 
that the present channel condition is affected by the past condition and will affect 



 

v 

the future condition. Therefore, a channel can not be seen as a indepenent random 
process. This method assumes that a rain intensity can occur with a certain 
probability value. Also, rain propagation attenuation has certain probability value 
which depends on the rain intensity. The probability is obtained from the data 
field measurement with particular parameters. In this developed method, the 
attenuation represented by HMM’s output symbol which can be observed, while 
rain intensity represented by state. The measurement period of rainfall and 
received signal level is January 2000 to December 2001. Received signal level is 
the level signal on Ku-band frequency then converted into Ku-band propagation 
attenuation with assumption that the attenuation is the difference between the 
instantaneous and the average signal level. Afterwards, the propagation 
attenuation in Ku-band is reconverted into K-band attenuation with frequency 
scale technique explained in ITU-R P.618 recommendation. Another assumption 
is the rain season is the annual cycle so that the 2-year data is expected to be 
representative. The results from the prediction method in this study has a 
similarity with empirical facts in the field. Validation test from the prediction 
method with determination coefficient gives bias under 5%. 
 
In addition to the development of prediction method for rain propagation 
attenuation, this study also suggests a predictive-adaptive mitigation technique by 
using the previous developed prediction method. A mitigation technique will 
work optimally if the channel condition is well known. Therefore, the prediction 
method developed in this study is used to predict channel condition. Mitigation 
technique suggested divides channel condition into four conditions based on the 
퐸 /푁  value. By using the previous developed prediction method, 퐸 /푁  value at 
a time 푡 + 1 is predicted at a time 푡. The 퐸 /푁  predicted value will determine 
modulation type and channel code used. The predictive-adaptive mitigation 
technique is effective in a communication system simulation which result is 
99.7513% value of accuracy. 
 
Keywords: Propagation attenuation model, Ka-band frequency, Propagation 
attenuation mitigation technique design, Tropical area. 
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Bab I Pendahuluan 

 

Perkembangan sistem komunikasi saat ini mengarah untuk mendukung 

komunikasi pita lebar. Sistem komunikasi satelit, sebagai salah satu jenis 

teknologi komunikasi yang memiliki kelebihan dari sisi daerah cakupan yang luas 

dan independen terhadap jaringan terestrial diharapkan dapat menjadi salah satu 

sarana yang mendukung perluasan sistem telekomunikasi pita lebar. Sistem 

komunikasi satelit menggunakan daerah frekuensi tertentu, dimana setiap daerah 

frekuensi akan berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan sistem (satelit dan 

stasiun bumi, SB). Setiap daerah frekuensi memiliki kekurangan dan kelebihan 

masing – masing. Satelit komersial pada umumnya saat ini menggunakan pita-C 

dan pita-Ku, namun penggunaan frekuensi pita-C dan pita-Ku sudah berada pada 

tahap saturasi (Chu, 1992) dimana penggunaan spektrum frekuensi pada pita 

tersebut sudah hampir penuh sehingga dibutuhkan suatu rentang frekuensi 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pita lebar. Salah satu daerah 

frekuensi yang diusulkan pada penelitian ini adalah daerah frekuensi pita-K. Pita-

K yang memiliki frekuensi di atas pita-C dan pita-Ku diharapkan  bisa membantu 

menyediakan kebutuhan akan bandwidth lebar untuk pengiriman data kecepatan 

tinggi. Frekuensi ini sangat menarik untuk diteliti mengingat Indonesia berada 

pada daerah yang beriklim tropis dan karakteristik dari frekuensi pita-K ini adalah 

rentan terhadap redaman yang diakibatkan oleh butiran hujan dan kondisi 

atmosfer bumi lainnya seperti gas, awan dan uap air. Oleh karena itu, perlu teknik 

khusus untuk mengatasi kelemahan pita-K ini jika ingin diimplementasikan di 

Indonesia. 

I.1 Latar Belakang 

Pada sistem komunikasi satelit, pemilihan frekuensi pembawa yang akan 

digunakan dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pemilihan frekuensi 

pembawa yang terlalu rendah mengakibatkan sinyal sulit untuk menembus 

ionosfer, sedangkan untuk frekuensi pembawa yang terlalu tinggi mengakibatkan 
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propagasi sinyal teredam karena korelasi antara panjang gelombang dengan 

dimensi dan distribusi butir hujan yang menyebabkan amplituda sinyal menjadi  

mengecil dan juga menyebabkan terjadi depolarisasi pada gelombang radio. 

Pada pita frekuensi di atas 10 GHz, dimensi panjang gelombangnya mendekati 

ukuran butir hujan yang menyebabkan kuat sinyal pada frekuensi ini sangat 

mudah diredam oleh butiran hujan karena sinyal dengan mudah mengalami 

hamburan dan serapan oleh butiran hujan tersebut. Redaman oleh butiran hujan ini 

menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan level sinyal yang sampai di 

penerima tidak mencapai level sensitivitas penerima. Faktor lain yang 

berkontribusi pada besarnya redaman adalah sudut elevasi dan ketinggian SB 

yang berimplikasi pada jarak tempuh gelombang dari satelit ke SB dan pemilihan 

polarisasi antena dimana penggunaan polarisasi horisontal lebih tahan terhadap 

hujan (Chu, 1974). Temperatur derau penerima dan kondisi iklim lokal juga 

mempengaruhi level sinyal terima karena kondisi atmosfer yang mengandung 

butiran air pada awan. 

I.2 Rumusan Masalah 

Pita-K yang memiliki rentang frekuensi 18 – 26,5 GHz tentunya sangat 

terpengaruh oleh butiran hujan dan kondisi partikel hidrometeor di atmosfer. Bila 

Indonesia, sebagai negara yang memiliki curah hujan yang tinggi, ingin 

mengimplementasikan sistem komunikasi satelit pita-K tentu saja harus 

mempertimbangkan teknik mitigasi yang tepat untuk mengatasi redaman 

propagasi akibat hujan tersebut. Oleh karena itu, formulasi masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana metode prediksi yang tepat untuk 

mengembangkan model kanal yang merepresentasikan redaman propagasi hujan 

untuk frekuensi pita-K pada kanal satelit di Indonesia dan bagaimana 

mengembangkan teknik mitigasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi redaman 

propagasi untuk kanal satelit di Indonesia. 
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I.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan metode prediksi kanal yang 

merepresentasikan redaman propagasi hujan pada frekuensi pita-K pada kanal 

satelit di Indonesia. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan algoritma teknik 

mitigasi redaman propagasi yang tepat dan efektif untuk mengatasi redaman 

propagasi hujan untuk kanal satelit. 

I.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa Hidden Markov Model 

(HMM) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan metode prediksi kondisi kanal yang merepresentasikan redaman 

propagasi untuk frekuensi pita-K pada kanal komunikasi satelit – SB di Indonesia. 

Hipotesis yang kedua adalah dengan mengetahui karakteristik dinamika redaman 

propagasi, maka dapat ditentukan paramater parameter tertentu dalam desain link-

budget sehingga dapat diaplikasikan sebuah algoritma teknik mitigasi yang tepat 

dan efektif dengan menggunakan metode HMM untuk mengatasi redaman 

propagasi akibat hujan untuk kanal komunikasi satelit – SB di Indonesia 

I.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah 

- Data yang digunakan adalah data pengukuran level sinyal terima pada 

frekuensi pita-Ku, yaitu 12,7475 GHz dan data curah hujan selama dua tahun, 

terhitung 1 Januari 2000 – 31 Desember 2001. 

- Sinyal terima merupakan sinyal beacon satelit JCSat 3 dengan posisi satelit 

adalah 128° E 

- Lokasi SB adalah 푆6°53 25,76′′ dan 퐸107°36 29,89′′ dengan sudut elevasi 

65° 

- Frekuensi yang digunakan untuk memprediksi redaman propagasi satelit – SB  

adalah pita-K, pada frekuensi 18,9 GHz. Salah satu yang  menjadi premis pada 

penelitian ini adalah rekomendasi ITU-R P.618 tentang penskalaan frekuensi 

dalam menskalakan redaman frekuensi pita-Ku ke frekuensi pita-K. 
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I.6 Kontribusi Penelitian 

Penelitian mengenai frekuensi pita-K di Indonesia masih sangat sedikit, 

khususnya mengenai kanal satelit – SB. Sebagai frekuensi di atas 10 GHz, di 

mana karakteristik frekuensi di atas 10 GHz memiliki sifat teredam tinggi pada 

lapisan atmosfer, frekuensi pita-K tentu saja mengalami hal serupa. Oleh karena 

itu, kontribusi yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah sebagai pelopor 

penelitian frekuensi pita-K pada kanal komunikasi satelit di Indonesia dalam hal 

pengembangan sebuah metode prediksi redaman propagasi hujan. Dengan 

dilakukannya penelitian itu, maka dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

frekuensi pita-K selanjutnya. 

Dua kontribusi utama yang memiliki nilai kebaruan pada penelitian ini yang 

pertama adalah dihasilkannya sebuah metode prediksi dengan menggunakan 

HMM untuk memprediksi redaman propagasi akibat hujan dimana redaman 

propagasi yang dihasilkan bergantung pada nilai intensitas hujan yang terjadi. 

Yang kedua adalah memberikan usulan penggunaan teknik mitigasi redaman 

propagasi hujan pada kanal komunikasi satelit pita-K di Indonesia.  Teknik 

mitigasi yang diusulkan pada penelitian ini menggunakan HMM untuk 

memprediksi nilai redaman propagasi dan digunakan nilai parameter yang 

didasarkan pada distribusi dinamika hujan dan redaman propagasi sehingga desain 

link-budget dan penggunaan teknik kompensasi redaman propagasi hujan dapat 

memberikan manfaat yang optimal dari sisi penggunaan daya pancar, kapasitas 

sistem dan kecepatan data.  

I.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut. Tahap pertama adalah penelusuran  mendalam mengenai penelitian 

tentang frekuensi pita-K. Studi literatur ini dilakukan untuk mendapatkan ide 

penelitian dan pengetahuan mengenai state of the art penelitian pita-K untuk 

mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan. 
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Tahap kedua adalah pengumpulan dan pengolahan data. Data yang digunakan 

pada penelitian ini merupakan data yang direkam intensitas hujan dan level sinyal 

terima pada tahun 2000 – 2001 pada frekuensi pita-Ku. Format data masih 

merupakan data mentah dalam bentuk deret waktu yang hanya bisa dibaca melalui 

software tertentu. Oleh karena itu, dilakukan pengubahan format data rekam 

intensitas hujan dan level sinyal terima ke bentuk universal (matriks data). Untuk 

mendapatkan data redaman, dilakukan pengolahan data dimana redaman 

propagasi hujan didapatkan dari selisih antara level sinyal terima sesaat saat 

kondisi hujan dengan level sinyal rata – rata harian. Untuk mendapatkan level 

redaman pada frekuensi pita-K, dilakukan teknik penskalaan frekuensi. 

Tahap ketiga adalah pengembangan metode prediksi redaman hujan berdasarkan 

nilai intensitas curah hujan menggunakan HMM. Parameter – parameter HMM, 

seperti matriks transisi dan matriks emisi didapatkan dari data pengukuran di 

lapangan dan disimulasikan kembali untuk mendapatkan deretan intensitas hujan 

dan redaman propagasi hujan. 

Tahap keempat adalah studi perbandingan distribusi statistik orde kedua, yaitu 

durasi fading (fade duration) dan durasi antar fade (interfade duration), antara 

hasil pengukuran dan hasil prediksi. Tujuan tahap keempat ini adalah untuk 

mendapatkan rekomendasi link-budget dan strategi teknik kompensasi redaman 

propagasi hujan pada aplikasi satelit pita-K di daerah tropis. 

Tahap kelima adalah pengembangan teknik mitigasi dengan memprediksi 

redaman propagasi hujan menggunakan metode prediksi yang telah dibuat 

sebelumnya sebagai salah satu usulan teknik mitigasi. 

Tahap terakhir yaitu penulisan disertasi dan publikasi ilmiah untuk setiap 

kemajuan dan tahap penelitian. 

I.8 Tinjauan Pustaka 

Redaman hujan merupakan redaman yang mendominasi total redaman yang 

dialami oleh sinyal yang berpropagasi pada frekuensi di atas 10 GHz. Pita-K, 
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yang memiliki frekuensi 18 – 26,5 GHz merupakan salah satu alternatif frekuensi 

dimana kebutuhan akan bandwidth yang lebar dan data rate yang tinggi yang 

tidak dapat diakomodasi oleh frekuensi pita-C dan pita-Ku karena utilisasi 

spektrum pita tersebut sudah hampir maksimal. Pita-K memiliki karakteristik 

redaman yang bergantung pada kondisi atmosfer khususnya ketika sedang hujan 

dimana sinyal teredam sangat tinggi dibandingkan redaman hujan pada frekuensi 

di bawahnya. Oleh karena itu, karakteristik redaman hujan dimana sistem 

komunikasi diimpementasikan perlu diketahui agar dapat dilakukan upaya 

mengurangi atau menghilangkan efek dari redaman hujan tersebut. Beberapa 

model prediksi redaman hujan telah dibuat, namun terdapat beberapa kelemahan 

dalam pemodelan tersebut, dimana model prediksi yang dibuat umumnya untuk 

daerah non-tropis (Lin dkk, 2003; Shalkhauser dkk, 1990; Gremont, dkk 2004) 

dimana curah hujan pada daerah non-tropis tidak begitu besar dibandingkan curah 

hujan tropis, sehingga penggunaan model prediksi tersebut memiliki bias yang 

tinggi ketika digunakan pada daerah tropis (Ramachandran dkk, 2007). Hujan 

pada daerah non tropis umumnya didominasi oleh awan statiform dengan 

intensitas rendah dan daerah cakupan hujan yang relatif luas, sedangkan di tropis 

awan hujan umumnya didominasi oleh awan konvektif dengan intensitas hujan 

yang tinggi namun daerah cakupan hujan yang sempit. Model redaman hujan yang 

telah ada juga umumnya memodelkan redaman hujan untuk komunikasi terrestrial 

(Paulson dkk, 2000; Mauludiyanto dkk, 2008; dan Yadnya dkk, 2008). 

Karateristik redaman hujan pada sistem komunikasi terestrial berbeda dengan 

sistem komunikasi satelit, dimana pada komunikais terrestrial, lintasan hujan bisa 

sangat panjang dan variasi nilai curah hujan yang cukup besar bergantung pada 

jarak komunikasi. Sedangkan pada komunikasi satelit, lintasan hujan bergantung 

pada tinggi awan hujan dan sudut elevasi (ITU, 2009). 

Model prediksi redaman hujan dapat digunakan untuk mengatasi redaman hujan 

yang dialami oleh sinyal. Teknik mitigasi seperti modulasi, kode kanal dan daya 

pancar adaptif dapat bekerja optimal jika kondisi kanal diketahui secara baik. 

Pemodelan untuk mengetahui distribusi redaman dan curah hujan sudah banyak 

dilakukan (Carrie dkk, 2008; Fontan dkk, 2007; Kumar dkk, 2010; Maitra dkk, 

2000 dan Maseng dkk, 1981), namun model prediksi ini membangkitkan data 
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yang menyerupai data pengukuran berdasarkan parameter statistik dalam jangka 

panjang sehingga tidak tepat digunakan untuk memprediksi curah hujan maupun 

redaman hujan pada setiap titik waktu yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan 

suatu teknik pemodelan deret waktu dimana model prediksi tersebut dapat 

memprediksi curah hujan dan redaman selama hujan terjadi. 

I.9 Sistematika Penulisan Disertasi 

Sistematika penulisan pada disertasi ini adalah: 

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, hipotesis penelitian, metode 

penelitian dan kontribusi penelitian. 

Bab II State of the Art dan Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang posisi 

penelitian saat ini dibandingkan dengan penelitian pada topik yang sama 

/ hampir sama. Selain itu, di bab ini juga menjelaskan tentang 

karakteristik daerah tropis dan hujan tropis, karakteristik frekuensi pita-K 

dan mengenai teori Markov untuk pemodelan kanal fading 

Bab III Pengembangan Metode Prediksi Redaman Propagasi Hujan, menjelaskan 

tentang pengembangan metode prediksi intensitas curah hujan dan 

redaman propagasi dengan menggunaka HMM. Bab ini diawali dengan 

pemaparan mengenai hasil dan analisis pengolahan data hasil 

pengukuran. Selanjutnya penjelasan mengenai penggunaan HMM untuk 

mengembangkan sebuha metode prediksi curah hujan dan redaman 

propagasi. 

Bab IV Implementasi Design Link budget dan Usulan Teknik Mitigasi Adaptif, 

memaparkan tentang desain link budget pada implementasi sistem 

komunikasi satelit untuk mendapatkan tingkat kehandalan tertentu. Data 

untuk menentukan tingkat kehandalan pada desain link budget 

menggunakan data hasil pengukuran pada bab sebelumnya. Di bab ini 

juga diusulkan sebuah algoritma teknik mitigasi adaptif dimana 
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parameternya menggunakan acuan dari link budget yang telah didesain 

sebelumnya. Teknik prediksi redaman propagasi hujan ini menggunakan 

metode HMM untuk memprediksi redaman di unit waktu berikutnya 

berdasarkan masukan intensitas hujan dan redaman propagasi pada unit 

sebelumnya. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran, berisi mengenai kesimpulan dari isi disertasi dan 

saran – saran untuk penelitian selanjutnya. 
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Bab II State of the Art dan Tinjauan Pustaka 

 

II.1 Pendahuluan 

Penelitian eksperimental maupun teoretikal mengenai propagasi gelombang baik 

pada terestrial maupun satelit semakin berkembang. Propagasi gelombang radio 

sangat dipengaruhi oleh kondisi kanal. Pada sistem komunikasi satelit, kondisi 

kanal dipengaruhi oleh kondisi atmosfer bumi seperti partikel ion, partikel gas, 

uap air, awan dan hujan. Dua faktor yang sangat penting pada sistem komunikasi 

satelit adalah lokasi dari SB dan frekuensi kerja satelit. Lokasi SB secara langsung 

akan mempengaruhi panjang lintasan propagasi dan kondisi atmosfer bumi akibat 

cuaca/iklim lokal di lokasi SB, sedangkan frekuensi kerja akan mempengaruhi 

kinerja sistem komunikasi karena besarnya frekuensi kerja secara langsung 

berpengaruh pada redaman ruang bebas (free space loss, FSL), redaman akibat 

kondisi atmosfer bumi (hujan, uap air, awan dan gas), depolarisasi, lebar pita dan 

kecepatan data. Bab ini akan membahas mengenai penelitian pita-K, baik di 

daerah tropis maupun di daerah non tropis, state of the art model prediksi 

redaman propagasi, karakteristik daerah tropis dan hujan tropis, karakteristik 

frekuensi pita-K, perbandingan antara pita-K dengan pita-C dan pita-Ku dan teori 

Markov yang digunakan. 

II.2 Penelitian Frekuensi Pita-K 

Redaman akibat hujan membatasi jarak komunikasi dari sistem komunikasi radio 

dan membatasi penggunaan frekuensi yang lebih tinggi, baik pada sistem 

komunikasi terestrial link gelombang mikro (terrestrial microwave link 

commnunication system) maupun pada sistem komunikasi satelit. Pada umumnya 

ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan pada penelitian tentang redaman hujan, 

yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan empiris (Crane, 1996). Pada pendekatan 

teoritis, perbedaan curah hujan yang acak (termasuk bentuk butir hujan, diameter 

butir hujan dan distribusi presipitasi) menyebabkan gelombang elektromagnetik 

mengalami difraksi, absorbsi dan efek lintas jamak (multipath) pada propagasinya. 
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Pendekatan teoritis menggunakan model volume hamburan dan model distribusi 

ukuran butir hujan untuk memperkirakan dan menghitung besarnya redaman 

hujan. Pada pendekatan empiris, hubungan antara curah hujan dan redaman sinyal, 

pengaruh perbedaan daerah iklim dan efisiensi  komunikasi dikumpulkan secara 

statistik untuk membuat sebuah model empiris. Pada dasarnya, banyak masalah 

pada redaman hujan, yaitu perbedaan lokasi, variasi statistik dari redaman curah 

hujan kumulatif, distribusi ukuran butir hujan, signal to noise ratio dan volume 

hamburan.  

II.2.1 Penelitian sebelumnya di daerah non tropis 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemodelan dan pengusulan teknik 

mitigasi redaman hujan telah banyak dilakukan di daerah non-tropis. Pada 

referensi (Laws dkk, 1943) didefinisikan hubungan antara ukuran butir hujan dan 

intensitas hujan. Pada (Bussey, 1950) dipublikasikan penelitian mengenai 

pengunaan metode statistik untuk mengestimasi redaman link gelombang mikro 

akibat hujan dan uap air yang didasari pada formula redaman hujan 훾 = 푎푅 , 

dimana 훾 adalah redaman spesifik (dB/km), 푅 adalah curah hujan (mm/jam) dan 

푎, 푏 adalah koefisien. Kemudian (Crane, 1971; 1979; 1980; 1982; 1985; 1996; 

Rice dkk 1973) melakukan beberapa penelitian mengenai efek hujan dan statistik 

hujan. Penelitian (Olsen dkk, 1978; Chen dkk, 2000; Lin dkk, 2001), berfokus 

pada pembuatan teori mengenai hubungan dari gelombang elektromagnetik yang 

berpropagasi pada partikel air. Penelitian mereka secara umum berdasarkan pada 

hubungan antara koefisien total volume, distribusi ukuran butir hujan, dan faktor 

partikel tunggal. Faktor partikel tunggal diteliti menggunakan teori hamburan 

gelombang elektromagnetik melalui partikel yang bundar maupun elips. Beberapa 

penelitian juga dilakukan untuk mengukur redaman yang dialami sinyal ketika 

berpropagasi melewati hujan. Di sisi lain, dilakukan juga penelitian mengenai 

efek dari distribusi ukuran butir hujan terhadap redaman. Untuk pemodelan kanal 

fading, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan 

Proses Markov. Proses Markov merupakan teknik yang tepat untuk memodelkan 

proses acak stokastik karena dapat memperhitungkan berbagai macam kesalahan 

pada kanal. Beberapa model yang menggunakan Markov dalam memodelkan 
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kanal adalah model Markov orde kedua dan model Markov N+2. Penggunaan 

proses Markov untuk memodelkan kanal fading Rayleigh relatif sederhana namun 

dengan akurasi yang tinggi untuk menghitung berbagai macam parameter pada 

kanal fading yang umumnya lebih sulit jika dilakukan dengan pendekatan lainnya 

(Turin dkk, 1998 ; Lin dkk, 2002). Pada model yang dibuat ini, sinyal dan derau 

diasumsikan adalah sebuah proses acak yang kompleks, dimana derau Additive 

White Gaussian Noise (AWGN) dianggap memiliki rata – rata nol (zero mean) 

dan fading sinyal dianggap stasioner kompleks Gaussian dengan rata – rata nol 

dan terdistribusi identik dan bebas (independet and identically distributed, IID) 

untuk bagian riil dan imajinernya. Model yang dibuat dengan pendekatan Markov 

ini, dimodelkan untuk kanal fading Rayleigh, yang tentu saja berbeda jika 

diterapkan pada kanal satelit, dimana kanal satelit memiliki sinyal langsung (Line 

of Sight, LOS). Dan pada kanal yang telah dimodelkan tersebut belum 

mempertimbangkan adanya fading akibat butiran air (hujan). Selain itu pula, 

model yang dibuat oleh (Lin dkk, 2002) menggunakan frekuensi 2,055 GHz pada 

pengukuran untuk menvalidasi model yang telah dibuat. 

II.2.2 Penelitian sebelumnya di daerah tropis 

Pada daerah tropis telah banyak dilakukan penelitian mengenai redaman akibat 

butiran hujan. Di Singapura (Yeo dkk, 1990 dan Li dkk, 1994) melakukan 

beberapa penelitian redaman akibat hujan pada gelombang elektromagnetik  

dengan model empiris dan teoritis. Di Malaysia (Moupfouma dkk, 1995; Salonen 

dkk, 1997; Chebil dkk, 1999 dan Islam dkk, 2000) melakukan beberapa penelitian 

mengenai model empiris dari statistik curah hujan kumulatif yang didapatkan dari 

mengubah model curah hujan kumulatif dari rain gauge dan redaman akibat hujan. 

Penelitian redaman akibat hujan juga dilakukan pada link satelit – SB. (Ippolito, 

1981; Sweeney dkk, 1992; Karimi dkk, 1994; Moupfouma dkk 1995; dan 

Dissanayake dkk, 1997) memberikan kontribusi dalam membuat sebuah model 

kanal satelit – SB. ITU melalui badannya yang lain yaitu CCIR (International 

Radio Consultative Committee) membangun beberapa SB untuk mengobservasi 

dan menganalisis berbagai mekanisme redaman propagasi di atmosfer di seluruh 

dunia. 
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Penelitian mengenai pita-K di Indonesia masih relatif sedikit. Pada referensi 

(Yadnya dkk, 2008), Yadya melakukan penelitian untuk memodelkan kanal 

frekuensi gelombang millimeter (millimeter wave) dengan mempertimbangkan 

efek dari hujan terhadap redaman yang dialami oleh gelombang milimeter 

tersebut. Frekuensi yang digunakan adalah 30 GHz. Kanal dimodelkan secara 

deretan waktu (time series / time domain) dengan mengasumsikan bahwa kanal 

merupakan suatu variabel acak. Data curah hujan dimodelkan dengan Auto 

Regressive (AR), Moving Average (MA) dan Auto Regressive Moving Average 

(ARMA). Pemodelan pada (Yadnya dkk, 2008) menggunakan data pengukuran 

curah hujan yang dilakukan selama dua bulan. Oleh karena itu, data selama dua 

bulan belum menunjukkan karakteristik hujan di daerah tropis. Pada 

(Mauludiyanto dkk, 2008), pemodelan redaman curah hujan di Indonesia juga 

dilakukan di Surabaya. Pemodelan redaman hujan dilakukan dengan metode AR, 

Synthetic Storm Technique (SST) dengan orientasi Timur-Barat dan orientasi 

Utara-Selatan. Namun pemodelan yang dilakukan hanya untuk sistem komunikasi 

terestrial. 

II.3 State of the Art Model Prediksi Redaman Propagasi yang Sudah Ada 

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah metode 

prediksi redaman propagasi dalam bentuk deret waktu agar sistem memenuhi 

persyaratan tertentu. Persyaratan ini menentukan karakteristik dan fungsi utama 

yang harus dipenuhi oleh model kanal dalam pengembangan suatu sistem untuk 

spesifikasi tertentu. Spesifikasi tersebut dapat berupa efek propagasi, parameter 

input, keluaran model, kemampuan untuk digunakan secara global, dan 

kemudahan dalam praktikal dan implementasi. Penelitian ini mengembangkan 

sebuah model/metode prediksi redaman propagasi untuk frekuensi pita-K dengan 

menggunakan data hasil pengukuran yang kemudian dengan metode yang dibuat 

digunakan untuk memprediksi redaman. Metode prediksi ini diharapkan bisa 

mewakili semua bentuk konfigurasi antara satelit dan SB untuk komunikasi satelit 

pita-K pada daerah tropis. Selain itu metode ini diharapkan bisa digunakan untuk 

memprediksi secara statistik parameter primer dan parameter sekundernya seperti 
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yang tercantum pada rekomendasi ITU-R P.618 (ITU, 2009) dan ITU-R P.1623 

(ITU, 2005). 

Secara umum, sebuah model kanal harus dapat mereresentasikan kondisi kanal 

baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Untuk prediksi jangka 

pendek, kondisi kanal berhubungan dengan redaman maksimum ataupun total 

durasi. Hal ini penting untuk menguji kemampuan teknik mitigasi yang 

digunakan, baik mengenai kemampuan dalam mengaktifkan teknik mitigasi yang 

spesifik terhadap fading maupun kemampuan untuk memenuhi kecepatan 

switching antar mode yang diperlukan. Untuk prediksi jangka panjang diharapkan 

bisa digunakan untuk mengevaluasi efek untuk jangka dalam selang waktu 

tertentu (bulanan/tahunan) untuk mengoptimasi parameter loop control dari 

margin yang diperlukan. 

Pada dasarnya state of the art penelitian ini dapat digambarkan seperti pada 

Gambar II.1. 
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Gambar II.1 Posisi penelitian 
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Seperti pada Gambar II.1, telah terdapat beberapa metode prediksi redaman hujan 

yang dikembangkan, baik itu metode prediksi redaman yang mempertimbangkan 

memori kanal (non – memoryless) maupun yang tidak (memoryless). Metode 

prediksi yang tidak mempertimbangkan memori kanal memiliki kelebihan 

komputasi yang lebih sederhana, namun kurang tepat untuk memprediksi kondisi 

kanal dalam jangka pendek. 

Pada model prediksi redaman ITU, distribusi redaman hujan diprediksi 

berdasarkan distribusi intensitas curah hujan. Oleh karena itu, model prediksi 

redaman ITU hanya digunakan untuk memprediksi hujan secara jangka panjang 

saja. Selain model prediksi redaman ITU pada model redaman hujan yang 

memoryless, terdapat model Synthetic Storm Technique (SST). Model ini dapat 

membangkitkan deret waktu redaman hujan berdasarkan deret waktu intensitas 

hujan yang dikumpulan dengan rain gauge pada berbagai frekuensi dan polarisasi 

untuk lintasan dengan kemiringan lebih dari 20° (Matricciani, 1996). Sintesis 

awan hujan didapatkan dengan mengkonversi curah hujan berbasiskan waktu 

menjadi curah hujan berbasiskan lokasi sepanjang lintasan dengan menggunakan 

estimasi dari kecepatan perpindahan awan / angin dengan integral konvolusi. 

Hasil pembangkitan dengan model ini menunjukkan redaman hujan yang 

didapatkan dengan metode ini mirip dengan redaman hujan yang terukur dan 

statistik durasi fading dan fade slope sangat ditentukan oleh perpindahan awan. 

Kelemahan model ini adalah komputasi yang besar karena mempertimbangkan 

intensitas curah hujan dan kecepatan angin dan awan.  

Pada model Maseng – Bakken, berdasarkan dari teori yang dijelaskan pada 

(Maseng dkk, 1981) dan (Gremont dkk, 2004), model ini merupakan model 

stokastik yang bertujuan untuk menyintesis redaman hujan dan sintilasi secara 

deret waktu seperti pada (Lacoste dkk, 2005). Pendekatan pada model yang 

diajukan oleh Maseng dan Bakken terkait dengan redaman hujan adalah 

- Redaman hujan  untuk jangka waktu yang lama memiliki distribusi lognormal, 

yang ditentukan oleh rata-rata 푚 dan simpangan baku 휎. 



 

15 

- Redaman hujan dapat diransformasikan ke bentuk proses Markov orde 

pertama menggunakan transformasi non linier, 푋, yaitu: 

  푋 =    ( II.1) 

dimana 퐴  adalah redaman hujan dalam satuan dB. 

Gambar II.2 menunjukkan hubungan antara sumber pembangkit derau putih 

Gaussian 푛(푡) dan redaman hujan sesaat 퐴(푡) dalam satuan dB pada model 

spektral. Terdapat tiga parameter yang diperlukan untuk membangkitkan redaman 

hujan pada model ini, yaitu parameter distribusi log-normal yaitu rata-rata 푚 dan 

simpangan baku 휎 dan parameter 훽  yang menunjukkan dinamika dari redaman 

hujan tersebut. Ketiga parameter ini, 푚, 휎 dan 훽 , ditentukan secara jangka 

panjang. Ketiga parameter ini bergantung pada link yang digunakan dan dapat 

dievaluasi dengan menggunakan redaman hujan deret waktu yang dikumpulkan 

dalam waktu yang lama. 

 

Model redaman hujan yang non-memoryless diantaranya adalah model dua sampel 

dan model rantai Markov orde kedua. Pada model dua sampel, model ini 

memprediksi distribusi peluang dari redaman hujan jangka pendek setelah 

mendapatkan nilai redaman sesaat. Model ini bergantung pada nilai redaman 

hujan dari dua sample sebelumnya (Kamp, 2003). Model ini memungkinkan 

digunakan pada sistem mitigasi fading adaptif untuk mengantisipasi redaman 

yang telah diperkirakan dan menentukan kecepatan tracking yang diperlukan. 

Model redaman hujan dengan proses Markov juga bisa didapatkan dari hasil 

model ini, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur simulasi 

data untuk redaman hujan. 

 

 

Gambar II.2 Dasar model spektral 
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Model dapat didesripksikan sebagai distribusi peluang 휌(퐴) dari redaman 퐴 pada 

waktu 푡 + ∆푡 adalah sebagai berikut: 

  휌(퐴) = 푠푒푐ℎ
 ( )

  ( II.2 ) 

dimana 푚  dan 휎  bergantung kepada dua nilai redaman sebelumnya yaitu 퐴  

pada saat 푡 dan 퐴  pada saat 푡 − ∆푡 dan dapat dituliskan sebagai 

  푚 =  퐴   ( II.3 ) 

  휎 = 퐴 훽 ∆푡 + 퐴 훾 (1− 푒 |  ( )|  ( II.4 ) 

Pada model yang berdasarkan rantai Markov orde kedua, peluang transisi dari 

model ini dimodelkan seperti peubah acak Gaussian sedemikian sehingga satu 

variabel acak Gaussian benar benar menjelaskan seluruh transisi dari satu kondisi 

ke kondisi lain yang mungkin terjadi. Pada model ini, kondisi (state) merupakan 

representasi dari redaman dalam rentang 0 dB hingga 30 dB. Bila kuantisasi pada 

model ini adalah 1 dB, maka didapatkan jumlah total state adalah 31, sedangkan 

bila kuantisasinya adalah sebesar 0,1 dB, maka didapatkan jumlah total state 

adalah 301 state. Sebuah rantai Markov yang lengkap membutuhkan informasi 

peluang perpindahan sebanyak kuadrat dari jumlah state yang ada. Gambar II.2 

menunjukkan rantai Markov orde kedua dengan tiga buah state, 푡 − 푇 , 푡  dan  

푡 + 푇 . Nilai rata – rata dan simpangan baku merepresentasikan parameter 

spesifik model kanal. Nilai rata – rata dan simpangan baku didapatkan dari 

pengukuran.  
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Kelebihan dari model dua sample dan model rantai Markov orde kedua adalah 

bahwa kedua model ini dapat digunakan untuk memprediksi redaman hujan secara 

jangka pendek dan jangka panjang. Namun kelemahan kedua model ini adalah 

bahwa redaman hujan hanya didasarkan pada distribusi redaman hujan saja tanpa 

mempertimbangkan faktor kondisi hujan, sehingga redaman hujan hanya 

diprediksi tanpa memperhatikan munculnya nilai redaman terjadi saat kondisi 

cerah atau hujan. 

Terdapat model redaman hujan yang mempertimbangkan kondisi cerah atau 

hujan. Model tersebut adalah model rantai Markov N+2 berfungsi untuk 

membangkitkan deret waktu redaman hujan (Castanet dkk, 2003). Model ini 

terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian pertama adalah bagian model 

macroscopic dan menghasilkan deret waktu yang terdiri atas dua kemungkinan, 

yaitu hujan dan tak hujan, bagian kedua adalah bagian model microscopic yang 

berfungi untuk menghasilkan redaman deret waktu karakteristik dinamika 

redaman untuk jangka pendek dan bagian ketiga adalah kombinasi dari bagian 

pertama dan bagian kedua untuk membangkitkan redaman dalam jangka panjang. 

 

Gambar II.3 Rantai Markov orde kedua dengan 3 state dan nilai kuantisasi 

sebesar 1 dB. 
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Dengan model rantai Markov N+2 ini, nilai sebuah redaman hujan muncul dengan 

mempertimbangkan kondisi apakah saat itu kondisi cerah atau kondisi hujan. 

Walaupun mempertimbangkan kondisi hujan atau tidak, keluaran dari model ini 

hanya distribusi redaman hujan saja. 

Oleh karena model – model yang ada dianggap masih belum cukup untuk 

memprediksi nilai redaman hujan secara komprehensif, maka penelitian ini 

bertujuan membuat suatu model redaman hujan yang memperhatikan nilai 

intensitas curah hujan. Pada dasarnya, sebuah redaman propagasi pada suatu 

lintasan satelit – SB pada frekuensi pita-K didominasi oleh redaman hujan. Oleh 

karena itu, besarnya nilai intensitas curah hujan akan sangat mempengaruhi 

besarnya nilai redaman propagasi. Model yang dikembangkan pada penelitian ini 

mempertimbangkan pengaruh dari intensitas curah hujan lokal untuk menghitung 

total redaman propagasi dimana data redaman propagasi didapatkan dari hasil 

pengukuran. Penelitian ini menggunakan istilah redaman propagasi karena data 

yang terukur adalah data redaman propagasi total (bukan hanya redaman hujan 

saja) dan hujan yang terukur adalah curah hujan lokal (bukan curah hujan 

sepanjang lintasan propagasi sinyal). 

II.4 Karakteristik Daerah Tropis dan Hujan Tropis 

Indonesia terletak di daerah tropis, dimana karakteristik daerah tropis adalah 

memiliki curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan curah hujan pada 

daerah non tropis. Pada kejadian hujan, ada beberapa sifat hujan yang penting 

untuk diperhatikan, antara lain adalah intensitas, durasi, frekuensi kejadian dan 

luas daerah pengaruh hujan. Komponen hujan dengan sifat-sifatnya ini dapat 

dianalisis berupa hujan titik maupun hujan rata – rata yang meliputi luas daerah 

tangkapan (chatment) yang kecil sampai yang besar. Intensitas curah hujan adalah 

ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu  kurun waktu di mana air tersebut 

terkonsentrasi dengan satuan mm/jam. Hujan dengan intensitas yang tinggi pada 

umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak luas, 

sedangkan hujan dengan intensitas rendah umumnya memiliki durasi yang cukup 
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lama dan meliputi daerah luas. Kombinasi dari intensitas hujan yang tinggi 

dengan durasi panjang jarang terjadi (Suroso, 2006). 

Berbeda dengan karakteristik hujan di daerah non tropis yang umumnya 

didominasi oleh awan stratiform yang menghasilkan hujan ringan dan dengan area 

hujan yang besar, karakteristik hujan di daerah tropis didominasi oleh awan 

convective, sehingga hujan di daerah tropis cenderung tinggi dengan area hujan 

yang kecil dan durasi hujan yang singkat (Mandeep, 2009). Pada rekomendasi 

ITU-R P.837 (ITU, 2007) disebutkan bahwa Indonesia berada di daerah hujan 

(rain zone) tipe P dengan nilai curah hujan untuk persentase waktu lebih dari 

0,01% memiliki nilai intensitas curah hujan kurang atau sama dengan 100 

mm/jam. Pada model prediksi curah hujan Crane (Crane, 1996) disebutkan bahwa 

Indonesia berada di daerah hujan tipe H dengan nilai curah hujan untuk persentase 

waktu lebih dari 0,01% memiliki nilai intensitas curah hujan kurang atau sama 

dengan 209,3 mm/jam (Mandeep, 2009). Pada dasarnya, model prediksi hujan 

ITU dan model prediksi hujan Crane adalah model curah hujan titik (a point rain 

rate), yang artinya bahwa intensitas curah hujan diukur pada satu titik tertentu dan 

dan prosedur perhitungan distribusi curah hujan kumulatif untuk perhitungan 

redaman hujan dapat dilakukan dengan menggunakan model curah hujan titik 

tersebut. Perbedaan model prediksi curah hujan antara ITU dan Crane dapat 

terjadi karena perbedaan data pengukuran yang dimiliki termasuk tempat dimana 

pengukuran dilakukan, lama pengukuran dan usia model. Model Crane 

dikembangkan pada tahun 1980 yang kemudian direvisi pada tahun 1996 

sedangkan model prediksi ITU yang awalnya dikembangkan oleh CCIR pada 

tahun 1974 dan sampai saat ini telah mengalami lima kali revisi. Model prediksi 

curah hujan ITU dan model prediksi curah hujan Crane dikembangkan 

berdasarkan data pengukuran di berbagai tempat di dunia  dengan lama 

pengukuran dan time-integration yang berbeda. Kedua model prediksi ini pada 

dasarnya membagi dunia menjadi beberapa zona/daerah berdasarkan curah 

hujannya. Presisi model prediksi curah hujan semakin tinggi bila semakin banyak 

data yang dimiliki sehingga pembagian daerah hujan benar – benar mewakili 

curah hujan di daerah tersebut. Sebagai contoh untuk daerah Amerika Selatan, 

model prediksi curah hujan Crane mengelompokkan semua daerah di Amerika 
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Selatan tersebut ke dalam satu zona curah hujan (zona H) dengan curah hujan 

pada zona tersebut adalah 209,3 mm/jam untuk persentase waktu di atas 0,01% 

sedangkan pada model ITU, zona di Amerika Selatan tersebut dibagi menjadi tiga 

zona curah hujan dengan masing masing curah hujan untuk ketiga zona tersebut 

adalah 80, 100 dan 120 mm/jam untuk persentase waktu di atas 0,01%. Gambar 

II.4 menunjukkan pembagian daerah hujan menurut ITU-R P.837 (ITU, 2007) 

sedangkan Gambar II.5 menunjukkan pembagian daerah hujan menurut Crane. 

Pada rekomendasi ITU-R P.839 (ITU, 2001) disebutkan bahwa  rata – rata tinggi 

awan hujan di daerah Indonesia adalah berada di rentang 4,6 – 5,3 km.Tinggi 

awan hujan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan pada sistem 

komunikasi satelit pita-K dikarenakan tinggi awan hujan ini mempengaruhi 

panjang lintasan hujan yang akan dilewati oleh gelombang saat berpropagasi 

antara satelit dan SB. Perpaduan antara tinggi awan hujan dan sudut elevasi antara 

satelit dan SB menentukan seberapa panjang lintasan hujan yang dilewati oleh 

sinyal dan berimplikasi pada redaman spesifik hujan. Perhitungan mengenai 

panjang lintasan hujan dapat dilihat pada rekomendasi ITU-R P.618 (ITU, 2009). 

 

 

Gambar II.4 Daerah hujan (rain zone) menurut ITU-R P.837 (ITU, 2007) 
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Gambar II.6 Tinggi awan hujan di Indonesia sesuai rekomendasi ITU-R P.839

(ITU, 2001) 
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Gambar II.5 Daerah hujan (rain zone) menurut Crane 
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II.5 Karakteristik pita-K 

Penelitian ini akan membahas mengenai frekuensi pita-K. Oleh karena itu, 

terlebih dahulu perlu diketahui kelebihan dan kekurangan frekuensi pita-K. 

Kelebihan daerah frekuensi pita-K adalah: 

- Tersedianya lebar pita frekuensi yang cukup besar. Frekuensi pita-K yaitu 

rentang 18 Ghz – 26,5 GHz. 

- Frekuensi pita-K tidak memerlukan antena berukuran besar dibandingkan 

frekuensi di bawahnya. Untuk mendapatkan antena gain yang sama, ukuran 

antena frekuensi tinggi secara fisik lebih kecil dibandingkan ukuran antena 

frekuensi rendah. 

- Kapasitas sistem yang lebih besar karena satelit pita-K memiliki spotbeams 

yang kecil untuk menaikkan rapat daya satelit dan pengulangan frekuensi yang 

besar. 

Kekurangan daerah frekuensi pita-K adalah: 

- Satelit yang menggunakan daerah frekuensi pita-K memerlukan lebih banyak 

daya untuk mentransmisikan sinyal jika dibandingkan dengan satelit yang 

menggunakan daerah frekuensi dibawahnya. 

- Semakin tinggi frekuensi maka semakin rentan terhadap perubahan kondisi 

atmosfer, khususnya hujan, di mana daya yang diterima akan teredam dan 

temperatur derau sistem meningkat di sisi penerima.  

- Naiknya temperatur derau sistem menyebabkan kualitas hubungan atau 

perbandingan level sinyal terhadap derau akan menurun akibat nilai 

temperatur pada sisi penerima meningkat. 

II.6 Perbandingan Frekuensi Pita-K dibandingkan Pita-C dan Pita-Ku 

Hujan mempengaruhi gelombang elektromagnetik dalam tiga cara, yaitu meredam 

sinyal, meningkatkan temperatur derau sistem dan mengubah polarisasi. Ketiga 

hal tersebut menyebabkan turunnya kualitas sinyal yang diterima. Turunnya 

kualitas sinyal terima akibat hujan semakin besar seiring dengan meningkatnya 
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frekuensi. Pada frekuensi pita-C, efek redaman hujan dan turunnya kualitas sinyal 

terima tersebut masih kecil sedangkan pada frekuensi pita-Ku, efek tersebut cukup 

signifikan namun masih dapat diatasi dengan mudah. Namun pada frekuensi yang 

lebih tinggi seperti pita-K, penurunan kualitas sinyal terima tersebut sangat tinggi 

dan teknik mitigasinya tidak semudah seperti mengatasi efek pada frekuensi yang 

lebih rendah. 

Redaman hujan disebabkan oleh hamburan dan serapan pada gelombang 

elektromagnetik oleh butiran air hujan. Hamburan menyebabkan sinyal tersebar 

sedangkan serapan melibatkan resonansi dari gelombang terhadap molekul butir 

air hujan. Penyerapan menyebabkan naiknya energi molekul yang berarti 

meningkatnya suhu sehingga dapat dikatakan turunnya energi sinyal. Redaman 

pada salju atau partikel es dapat diabaikan dikarenakan molekul pada salju dan 

partikel es terikat dengan erat dan tidak berinteraksi dengan gelombang (Nelson, 

2000). Redaman karena hujan meningkat seiring dengan semakin mendekatinya 

ukuran panjang gelombang dengan ukuran butiran air, yaitu sekitar 1,5 mm. Pada 

frekuensi pita-C dengan rentang frekuensi 4 – 8 GHz, panjang gelombangnya 

berada dalam rentang 37,5 – 75 mm. Panjang gelombang ini berdimensi 25 hingga 

50 kali lebih besar dibandingkan ukuran butir hujan sehingga sinyal dengan 

mudah melewati hujan dengan redaman yang rendah. Pada frekuensi pita-Ku 

dengan frekuensi 12 – 18 GHz, ukuran panjang gelombangnya berada dalam 

rentang 16,67 hingga 25 mm. Ukuran panjang gelombang pada frekuensi pita-Ku 

masih lebih besar daripada butiran air namun tidak sebesar pada pita-C sehingga 

redaman pada pita-Ku lebih besar daripada pita-C. Pada pita-K dengan frekuensi 

18 – 26,5 GHz, ukuran panjang gelombangya berkisar 11,32 hingga 16,67 mm. 

Dengan ukuran panjang gelombang yang makin mendekati ukuran butiran hujan, 

redaman akan menjadi sangat tinggi. 

Pada referensi (Nelson, 2000) disebutkan bahwa redaman hujan untuk komunikasi 

satelit pita-C dengan sudut elevasi 40° dan maksimum curah hujan adalah 22,3 

mm/jam adalah 0,1 dB. Secara praktikal, redaman ini dapat diabaikan. Untuk 

kondisi yang sama, penggunaan frekuensi pita-Ku memberikan redaman sebesar 

4,5 dB. Redaman ini cukup besar namun masih dapat diatasi dengan link budget. 
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Namun pada penggunaan frekuensi pita-K dengan frekuensi 20 GHz, redaman 

yang dihasilkan adalah 12,2 dB. Redaman ini sangat besar mengingat untuk 

menghilangkan/mengatasi redaman ini, yang harus dilakukan adalah 

meningkatkan daya sebesar 16 kali dibandingkan saat kondisi cerah. Pada 

frekuensi 30 GHz, redaman hujan yang dihasilkan adalah 23,5 dB dimana untuk 

mengatasi redaman tersebut diharuskan meningkatkan daya sebesar 200 kali lebih 

besar dibandingkan pada kondisi cerah. Pada prakteknya, redaman hujan ini dapat 

diatasi dengan penggunaan site diversity, dimana penggunaan dua SB yang 

terpisah. Hal itu dikarenakan peluang kejadian hujan untuk kedua tempat SB yang 

terpisah jauh dalam waktu bersamaan adalah kecil. 

 

II.7 Redaman yang Berpengaruh pada Daerah Frekuensi di Atas 10 GHz 

Pada daerah frekuensi tinggi seperti pita-K, ada beberapa redaman yang cukup 

mempengaruhi sistem komunikasi satelit. Berikut ini merupakan redaman yang 

berpengaruh: 

1. Redaman gas pada atmosfer 

Sinyal radio yang berpropagasi melalui atmosfer bumi akan mengalami 

pengurangan level sinyal karena komponen gas yang ada di dalam jalur transmisi. 

Besarnya pengurangan sinyal bergantung pada frekuensi, temperatur udara, 

tekanan dan konsentrasi uap air. Ada banyak gas di atmosfer bumi yang dapat 

berinteraksi dengan jalur radio, namun redaman yang umumnya dihitung pada 
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atmosfer adalah redaman karena gas oksigen dan uap air. Prinsip interaksi yang 

melibatkan unsur-unsur gas dan gelombang radio adalah penyerapan molekular 

yang akan menghasilkan pengurangan amplituda di dalam gelombang radio. 

Penghitungan redaman ini pun dapat menggunakan model ITU (ITU, 2009) 

maupun model Dissanayake-Allnutt-Haidara (DAH). Parameter – parameter yang 

diperlukan untuk menghitung redaman ini adalah frekuensi, sudut elevasi antena, 

ketinggian di atas laut dan kerapatan uap air.  

2. Redaman Hujan 

Redaman hujan adalah redaman yang paling mempengaruhi di dalam sistem 

komunikasi satelit pita-K terutama untuk daerah dengan curah hujan yang tinggi. 

Redaman hujan ini bergantung dari intensitas curah hujan yang terjadi di tempat 

dimana SB dipasang. Di setiap tempat yang berbeda, maka curah hujannya pun 

akan berbeda. Model-model yang dapat digunakan untuk menghitung redaman ini 

adalah model ITU (ITU, 2005), DAH dan Global Crane. Rumus redaman hujan 

secara umum adalah (Olsen, 1997) ditunjukkan pada persamaan (II-6). Setiap 

model mempunyai konstantanya sendiri serta cara penghitungan panjang lintasan 

dengan rumus yang berbeda. 

  퐿 = 훼푅 퐿 =  훾퐿  ( II.5 ) 

dimana  퐿   adalah nilai redaman (dB), 훼   adalah konstanta yang bergantung pada 

frekuensi, 훽 adalah konstanta yang bergantung pada frekuensi, 푅 adalah curah 

hujan (mm/h) dan 퐿 adalah panjang lintasan hujan. 

3. Redaman Hidrometeor 

Redaman hidrometeor adalah pengurangan amplituda sinyal yang dikarenakan 

oleh awan, kabut, salju, dan partikel es pada jalur transmisi. Redaman akibat awan 

dan kabut berpengaruh lebih kecil dibanding redaman akibat hujan, namun 

redaman tersebut tetap harus diperhitungkan pada link budget. Redaman akibat 

salju kering dan partikel es biasanya sangat rendah dan tidak dapat diteliti pada 

jalur komunikasi luar angkasa dengan frekuensi dibawah 30 GHz (Kandella, 
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2008). Redaman awan adalah redaman yang diakibatkan kandungan air yang 

terdapat pada awan di atmosfer yang berakibat pada penurunan amplituda sinyal. 

Terdapat tiga model yang dipakai pada penghitungan redaman awan pada sistem 

komunikasi satelit, yaitu model Salonen dan Upala dan model DAH (Kandella, 

2008). 

4. Sintilasi Troposfir (Tropospheric Scintillation) 

Sintilasi menggambarkan fluktuasi cepat dari parameter-parameter sinyal 

(amplituda, fasa, sudut kedatangan dan polarisasi) gelombang radio yang 

disebabkan oleh ketidakteraturan yang bergantung waktu di sepanjang lintasan 

transmisi. Sintilasi dapat terjadi di ionosfer maupun di troposfer, dimana yang 

paling berpengaruh pada komunikasi satelit adalah sintilasi pada troposfer. 

Sintilasi troposfir umumnya dihasilkan oleh fluktuasi indeks refraktif pada lapisan 

troposfir pada ketinggian beberapa kilometer yang mengakibatkan perbedaan 

small scale index oleh karena kelembaban serta temperatur yang tinggi. Kejadian 

ini berakibat pada fluktuasi cepat pada amplituda sinyal dan fasa yang akan 

diterima. Pada sintilasi troposfir, sinyal berfluktuasi dengan cepat sehingga untuk 

menghitung redaman yang terjadi digunakan nilai standar deviasi. Terdapat tiga 

model yang dipakai pada penghitungan sintilasi troposfir untuk sistem komunikasi 

satelit, yaitu model Karasawa, model ITU-R dan model Otung (Kandella 2008). 

5. Redaman Depolarisasi (Polarization Losses) 

Depolarisasi terjadi karena perubahan pada karakteristik polarisasi gelombang 

radio yang disebabkan oleh hidrometeor (terutama hujan) dan propagasi lintas 

jamak (multipath propagation). 

6. Variasi Sudut Kedatangan 

Perubahan pada arah propagasi gelombang radio yang disebabkan oleh perubahan 

indeks pembiasan pada jalur transmisi. 
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II.8 Teori Markov 

Sebuah model kanal diskrit kondisi terbatas (discrete finite state channel) adalah 

sebuah model kanal yang dapat mendiami suatu kondisi dari semesta kondisi 

푆 = {1,2, … , 휇}. Jika pada saat 푡 − 1, kanal berada pada kondisi 푠  ∈ 푆, maka 

pada saat 푡, masukan ke kanal adalah 푎 ∈ 퐴 , keluaran kanal adalah 푏 ∈ 퐵  

dan tujuan state adalah state 푠  ∈ 푆 dengan probabilitas 푃 {푏 , 푠 |푎 , 푠 }. 

Probabilitas bersama (joint probability) dari kondisi akhir 푠   dengan diterima 

deretan 푏 = (푏 , 푏 , … ,푏 ) akibat kondisi awal 푠  dan deretan yang dikirim 푎  

adalah  

  푃 {푏 , 푠 |푎 , 푠 } = ∑ ∏ 푃 {푏 , 푠 |푎 , 푠 }  ( II.6 ) 

Didefinisikan  퐏{푏 , 푎 } adalah sebuah matriks peluang bersyarat (conditional 

matrix probability, MP) dengan keluaran simbol 푏  jika diberi masukan simbol 푎 , 

yang memiliki elemen 푖 − 푗 adalah 푃 {푏 , 푠 = 푗  |푎 , 푠 = 푖} Sama halnya juga, 

퐏{퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 } adalah sebuah matriks peluang bersyarat dengan keluaran 퐛ퟏ퐭  jika 

diberikan deretan masukan 퐚ퟏ퐭  . Oleh karena itu: 

퐏{퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 } = 퐏{퐛ퟏ,퐚ퟏ}퐏{퐛ퟐ,퐚ퟐ}퐏{퐛ퟑ,퐚ퟑ} …퐏{퐛퐭, 퐚퐭} = ∏ 퐏{퐛퐢,퐚퐢}퐭
퐢 ퟏ  ( II.7 ) 

Peluang bersyarat 푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 , 푠 } menerima 퐛ퟏ퐭  dengan kondisi awal 푠  dan deretan 

masukan 퐚ퟏ퐭   adalah penjumlahan seluruh 푠  dari 푃 {퐛ퟏ퐭 , 푠 |퐚ퟏ퐭 , 푠 } adalah 

 퐩{퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 } = 퐏{퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 }ퟏ                   ퟏ = [1  1  1  1 … 1]′  ( II.8 ) 

dimana 퐩{퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 } adalah matriks kolom dengan elemennya adalah probabilitas 

dari 푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 , 푠 }. Sebagai contoh adalah: 

 퐩{퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 }  = [푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 , 푠 = 1}푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 , 푠 = 2} …푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 , 푠 } = 푢]′ ( II.9 )  

Dengan demikian, peluang bersyarat dari 푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 } menerima 퐛ퟏ퐭 , dengan 

diberikan masukan kanal 퐚ퟏ퐭  adalah: 

 푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 } = ∑ 푃 {s }푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 , 푠 }  ( II.10 ) 
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Dan dapat dituliskan sebagai: 

  푃 {퐛ퟏ퐭 |퐚ퟏ퐭 } = 횿∏ 퐏{퐛퐢|퐚퐢}ퟏ ( II.11 ) 

dimana 횿 = [푃 {푠 = 1}[푃 {푠 = 2} … [푃 {푠 = 푢}] adalah sebuah vektor baris 

dari peluang kondisi awal kanal. 

Dengan demikian, FSC dapat dideskripsikan sebagai {푆,퐴 ,퐵 ,횿,퐏{푏|푎}}, 

dimana 푆 adalah semesta kondisi kanal, 퐴  adalah masukan, 퐵  adalah 

keluaran, 횿 adalah vektor probabilitas kondisi awal kanal dan 퐏{푏|푎} adalah 

matriks probabilitas kondisional dengan keluaran 푏 휖 퐵 jika diberi masukan 푎 휖 퐴. 

II.8.1 Kanal Fading Markov 

Lintas jamak maupun hamburan pada kanal komunikasi nirkabel bergerak 

menyebabkan sinyal yang diterima menyebar maupun terdispersi dalam waktu, 

misalnya hamburan menyebabkan sinyal yang dikirimkan sampai di penerima 

dengan waktu tunda yang berbeda beda. Sinyal yang tersebar ini menyebabkan 

interferensi antar simbol yang berdekatan. Jumlah dari waktu dispersi maupun 

besarnya interferensi bergantung pada bandwidth, Bs dan perioda simbol, Ts dari 

simbol  yang ditransmisikan. Jika bandwidth Bs lebih kecil daripada bandwidth 

koheren dari kanal dan jika perioda simbol  Ts lebih besar daripada waktu tunda 

rata-rata penyebaran kanal (rms delay spread), maka kanal dapat dikatakan 

sebagai kanal flat fading. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kanal 

dapat dikatakan sebagai kanal frequency selective fading. Kanal flat fading 

menjaga karakteristik spektral dari sinyal yang dikirim, sedangkan untuk kanal 

frequency selective fading menyebabkan terjadinya intersymbol  interference (ISI) 

pada sinyal yang dikirim. Selain dari lintas jamak, efek Doppler sehubungan 

dengan pengirim, penerima maupun mobilitas kanal juga meningkatkan fading 

terkorelasi atau respon impuls kanal variasi waktu (time-varying channel impuls 

response, CIR). Besarnya korelasi tersebut bergantung pada bandwidth dan 

perioda simbol  yang dikirimkan. Jika bandwidth Bs lebih kecil dari bandwidth 

Doppler dan perioda simbol Ts lebih besar daripada waktu koheren kanal, maka 

kanal dikatakan sebagai kanal fast fading. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, 
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maka kanal dikatakan slow fading. Contoh kanal fast fading adalah variasi kanal 

terjadi sangat cepat selama durasi simbol. 

Lintas jamak dan efek Doppler memberikan peningkatan terhadap amplituda 

terhadap waktu dan fluktuasi fasa dari sinyal yang diterima. Selain itu, interferensi 

yang terjadi akibat lintas jamak maupun fading yang terkorelasi akibat efek 

Doppler menyebabkan kanal nirkabel memerlukan memori. Dengan memori 

tersebut, kanal komunikasi nirkabel dapat dimodelkan dan dikarakteristikkan 

dengan metode HMM. Sebagai contoh adalah kanal fading Rayleigh. Diketahui 

bahwa probability density function dari kanal fading Rayleigh adalah sebagai 

berikut: 

  푓(푐) = exp 푢(푐)  ( II.12 )  

dimana 푐 adalah amplituda sinyal terima dan 휎  adalah daya rata-rata dari sinyal 

terima. Selain itu pula, fungsi autokorelasi kanal dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

 푅(휏) = 휎 퐽 (2휋푓 |휏|)  ( II.13 ) 

Dengan 퐽 (. ) adalah orde nol dari fungsi Bessel yang telah dimodifikasi  dan 푓  

adalah frekuensi Doppler maksimum. Dengan mengkuantisasi sinyal yang 

diterima kedalam beberapa interval, maka HMM dapat digunakan untuk 

menggambarkan kanal fading. Kanal fading Markov dapat dideskripsikan sebagai 

{푆,퐴,횿,퐏, 퐅}, dengan 푆 adalah semesta kondisi dengan N-dimensi (N adalah 

banyak interval yang digunakan), 퐴 adalah simbol  fading yang dikuantisasi, 퐏 

adalah matriks probabilitas transisi, dan 퐅 adalah matriks probabilitas dari 푎 휖 퐴 

yang terobservasi jika diberikan 푠 휖 푆. 

Keuntungan dengan menggunakan HMM untuk kanal fading adalah 

kemampuannya untuk memodelkan dan mensimulasikan fenomena dari variasi 

waktu yang kompleks (complex time-varying phenomenon) dengan mudah dan 

kemampuannya untuk menghitung statistik kanal fading dalam bentuk tertutup. 
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Sebagai contoh, fungsi autokorelasi untuk kanal fading Markov dapat dihitung 

dengan : 

  푅(0) = 횿퐄(a )ퟏ          푅(휏) = 횿퐄(푎)푃 퐄(푎)ퟏ ( II.14 )  

Dengan matriks ekspektasi 퐄(푎) dan 퐄(a ) adalah: 

  퐄(푎) = ∫ 푎퐏퐅{푎}푑푎              퐄(a ) = ∫ 푎 퐏퐅{푎}푑푎 ( II.15 )  

Selain itu, 1 adalah vektor kolom dari 1 dan 푃퐹{푎} adalah matriks probability 

density function dari amplituda fading a. Distribusi dari durasi fading dapat 

dihitung sebagai berikut: 

  퐏퐚 = ∫ 퐏퐅{푎}푑푎  ( II.16 ) 

adalah matrik probabilitas untuk level fading di atas R, dan 

  퐏퐛 = ∫ 퐏퐅{푎}푑푎  ( II.17 ) 

adalah matriks probabilitas untuk level fading di bawah R dan probabilitas bahwa 

durasi fading adalah sama dengan 휏 dapat dituliskan sebagai berikut: 

  푃 = 횿퐏퐚퐏퐛
훕퐏퐚ퟏ

횿퐏퐚ퟏ
 ( II.18 )  

Durasi rata-rata dari fading, 휏̅, dan durasi rata-rata antar fading, 푣̅, dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

  휏̅ = 횿퐏퐛ퟏ
횿퐏퐚ퟏ

 ( II.19 )  

  푣̅ = 횿퐏퐚ퟏ
횿퐏퐛ퟏ

 ( II.20 )  

Dengan begitu, level crossing rate diketahui adalah  

  푁 = ퟐ횿퐏퐚퐏퐛ퟏ  ( II.21 ) 
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Bab III Pengembangan Metode Prediksi Redaman Propagasi 

Hujan 

 

III.1 Pendahuluan 

Bab III ini akan diawali dengan penjelasan mengenai pengukuran curah hujan dan 

redaman propagasi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai 

pengembangan suatu metode prediksi redaman propagasi hujan pada kanal 

komunikasi antara satelit dan SB. Metode yang dikembangkan pada penelitian ini  

merupakan suatu hal yang penting karena metode prediksi yang dibuat tersebut 

dijadikan dasar untuk teknik mitigasi.  

III.2 Pengukuran Curah Hujan dan Redaman Propagasi 

Sistem komunikasi satelit dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu satelit, SB 

dan kanal komunikasi seperti yang terlihat pada Gambar III.1. Satelit dan SB 

berkomunikasi melalui sinyal yang berpropagasi pada kanal komunikasi. Pada 

bagian kanal komunikasi antara satelit dan SB ini, terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi kualitas sinyal terima baik untuk sinyal satelit – SB maupun sinyal 

SB – satelit antara lain jarak tempuh sinyal dan kondisi atmosfer. Jarak tempuh 

sinyal bergantung pada jarak satelit dengan SB dan sudut elevasi, sedangkan 

kondisi atmosfer bergantung pada komposisi gas dan uap air, awan, hujan dan ion 

di atmosfer. 

Redaman akibat hujan merupakan faktor yang paling mempengaruhi tingginya 

redaman propagasi pada sistem komunikasi satelit pita-K. Evaluasi pengaruh dari 

redaman hujan ini membutuhkan pengetahuan yang detil dari statistik redaman 

propagasi di setiap di tempat dan pada rentang frekuensi tertentu. Redaman hujan 

dipengaruhi oleh intensitas curah hujan yang terjadi di sepanjang lintasan antara 

satelit dengan lokasi tempat SB terpasang. Setiap lokasi memiliki intensitas curah 

hujan yang berbeda, oleh karena itu diperlukan data yang memadai mengenai 

intensitas curah hujan untuk memprediksi redaman propagasinya.  
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Umumnya hujan berdasarkan jenis awan penghasil hujan dapat dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu hujan stratiform dan convective. Karakteristik hujan stratiform 

yaitu curah hujannya kurang dari 25 mm/jam, durasinya lebih dari satu jam dan 

cakupan lokasinya luas. Sedangkan karakteristik hujan convective memiliki curah 

hujan yang tinggi diatas 25 mm/jam, durasinya singkat (beberapa menit) biasanya 

disertai badai, dan cakupan lokasinya tertentu. Karakteristik dari masing-masing 

jenis awan hujan tersebut memberikan efek yang berbeda terhadap redaman 

propagasi dari sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan frekuensi pita-K. 

Faktor lama hujan, luas daerah hujan, besarnya curah hujan tiap waktu dan 

kondisi awan hujan menentukan besarnya redaman propagasi yang berimplikasi 

pada kehandalan sistem komunikasi dan kualitas sinyal yang diterima di 

penerima. Faktor-faktor tersebut perlu diketahui distribusi kejadiannya sehingga 

dapat diketahui karakteristik redaman propagasi sinyal frekuensi pita-K agar dapat 

dibuat suatu teknik mitigasi redaman propagasi akibat hujan. 

 

Pengukuran curah hujan dan propagasi sinyal pada penelitian ini dilakukan selama 

dua tahun. Parameter pengukuran dapat dilihat pada Tabel III.1 (Boonchuk, 

2000). Level sinyal yang diukur merupakan beacon signal dari satelit JCSAT 3 

pada frekuensi pita-Ku. JCSAT merupakan satelit geostationer sehingga jarak dan  
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sudut elevasi antara satelit dan SB tidak berubah. Blok diagram pengukuran curah 

hujan dan propagasi sinyal dapat dilihat pada Gambar III.2. Sinyal beacon yang 

dikirimkan dari satelit berpropagasi melewati atmosfer bumi. Selama berpropagasi 

melewati atmosfer bumi, sinyal mengalami redaman ruang bebas, difraksi, 

refraksi dan hamburan. Pada SB, level sinyal yang sampai ke SB dibaca oleh 

beacon receiver dan diukur level sinyalnya. Pada SB juga terdapat sensor 

meteorogi yang mengukur intensitas curah hujan, kelembaban, suhu, tekanan 

udara dan kecepatan angin. Level sinyal yang terukur dan hasil pembacaan sensor 

meteorologi disimpan pada data logger. 

 

Pengukuran curah hujan dan redaman propagasi yang dilakukan dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengukuran intensitas curah hujan dan 

yang kedua adalah pengukuran level sinyal terima. Pengukuran intensitas curah 

hujan dilakukan tiap menit dengan menggunakan rain gauge yang merupakan 

bagian dari sensor meteorologi. Hasil pengukuran curah hujan ini kemudian 

disimpan sesuai urutan waktu pada data logger dengan program tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Blok diagram pengukuran curah hujan dan propagasi sinyal 
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Pada pengukuran level sinyal terima, pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

beacon receiver yang membaca kuat sinyal yang diterima tiap menitnya dimana 

pengukuran level sinyal terima ini dilakukan secara simultan dengan pengukuran 

intensitas curah hujan, dan kemudian hasil pengukuran level sinyal terima juga 

disimpan sesuai urutan waktu pada data logger dengan program tertentu. Pada 

pengukuran level sinyal terima yang dilakukan, frekuensi kerja sinyal beacon ini 

adalah pada frekuensi pita-Ku, yaitu 12,7475 Ghz. Hasil pengukuran level sinyal 

terima dikonversi ke dalam bentuk redaman dengan asumsi bahwa besarnya nilai 

redaman sinyal adalah selisih antara level sinyal terima sesaat dengan rata – rata 

level sinyal terima harian. Redaman yang terukur adalah redaman pada frekuensi 

pita-Ku. Dengan menggunakan teknik penskalaan frekuensi (frequency scaling 

technique) yang direkomendasikan oleh ITU pada dokumen ITU-R P.618 (ITU, 

2009), maka dapat diketahui redaman pada frekuensi pita-K 18,9 GHz, dimana 

frekuensi ini adalah frekuensi sinyal beacon yang pada Satelit WINDS (Kizuna). 

Rekomendasi ITU-R P.618 (ITU, 2009) menyatakan bahwa jika terdapat redaman 

pada data yang diukur pada satu frekuensi, maka secara empiris dapat diketahui 

redaman pada frekuensi yang lainnya dengan asumsi lintasan propagasi yang 

sama. Penskalaan frekuensi pada rekomendasi ITU-R P.618 (ITU, 2009) dapat 

digunakan pada rentang frekuensi 7 hingga 55 GHz. Penskalaan frekuensi pada 

ITU-R P.618 (ITU, 2009) diformulasikan sebagai berikut: 

  퐴 = 퐴  ( III.1 ) 

Tabel III.1 Parameter Pengukuran Curah Hujan dan Redaman Propagasi 

Parameter Nilai 

Frekuensi 12.7475 GHz 

Posisi Satelit 128° 

Sudut Elevasi  65° 

Kordinat Pengukuran 푆6° 53′ 25,72" dan E107° 36′ 32,04" 

Polarisasi Sirkular 

Waktu Pengukuran Januari 2000 – Desember 2001 
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dimana 

   휑(푓) =  ( III.2 ) 

  퐻 = 1.12x10
.

(휑 퐴 ) .  ( III.3 ) 

dengan 퐴 adalah redaman dan 푓 adalah frekuensi. Teknik penskalaan frekuensi 

yang tertera pada rekomendasi ITU-R P.618 sebagai salah satu premis yang 

digunakan pada penelitian ini. Formula penskalaan frekuensi ini ditunjang oleh 

beberapa penelitian lain untuk menguji validitas formula ini. (Huang J, dkk, 2011) 

menguji formula ini dengan melakukan pengukuran di 58 titik stasiun bumi di 

Cina untuk frekuensi pita-K di rentang 20 GHz hingga 30 GHz. Kesimpulan dari 

penelitian (Huang J, dkk, 2011) adalah penskalaan frekuensi pada rekomendasi 

ITU-R P.618 dapat diaplikasikan pada rentang frekuensi yang lebar. Penelitian 

penunjang yang lain adalah yang dilakukan oleh (Kvicera dkk, 2010) untuk 

menguji validitas dari formula penskalan frekuensi ini. Pengujian validitas 

dilakukan dengan melakukan pengkuran di tiga tempat berbeda dan tiga frekuensi 

berbeda (38, 58 dan 93 GHz). Hasil penelitian (Kvicera dkk, 2010) menunjukkan 

bahwa pengukuran dan penskalaan frekuensi memperlihatkan hasil yang mirip 

(very tight each other, very good agreement) pada frekuensi 38 dan 58 GHz dan 

pada frekuensi 93 GHz, perbedaan redaman antara hasil pengukuran dan hasil 

penskalaan di bawah 3 dB. Hasil pengukuran dan prediksi yang ditampilkan pada 

disertasi ini merupakan redaman pada frekuensi pita-K yang telah diskalakan dari 

redaman pada frekuensi pita-Ku. 

III.2.1 Hasil Pengukuran Curah Hujan  

Dalam sistem komunikasi satelit frekuensi di atas 10 GHz di daerah tropis, 

statistik kejadian hujan dan redaman propagasi merupakan hal yang penting untuk 

diketahui agar dapat dibuat suatu teknik mitigasi sehingga sistem yang dibangun 

memenuhi persyaratan kualitas dan reliabilitas yang diinginkan. Gambar III.3 

menunjukkan grafik hasil pengukuran persentase waktu terjadinya hujan terhadap 

intensitas curah hujan. Dari Gambar III.3 terlihat bahwa distribusi curah hujan 
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yang terukur selama dua tahun berada di antara model prediksi curah hujan ITU 

dan model prediksi curah hujan Crane. Untuk kejadian hujan dengan persentase 

waktu melebihi 0,01%, nilai intensitas curah hujan yang terukur adalah 110 

mm/jam. Bila dibandingkan dengan rekomendasi ITU-R P.837 (ITU, 2007), untuk 

persentasi waktu kejadian melebihi 0,01%, nilai intensitas curah hujan yang 

ditunjukkan adalah sebesar 100 mm/jam. Nilai antara curah hujan hasil 

pengukuran dengan curah hujan pada rekomendasi ITU tidak jauh berbeda. 

Dengan demikian, data distribusi intensitas curah hujan antara hasil pengukuran 

dan data rekomendasi saling mendukung. Distribusi curah hujan hasil pengukuran 

pertahun disajikan secara garis besar pada tabel Tabel III.2 dan Tabel III.3 yang 

menunjukkan statistik orde pertama dan orde kedua curah hujan hasil pengukuran. 

 

Statistik orde pertama dari pengukuran curah hujan yang dilakukan pada tahun 

2000 dan 2001 yang ditunjukkan pada Tabel III.2. Pada Tabel III.2 ini diketahui 

bahwa rata – rata durasi terjadinya hujan untuk tahun 2000 adalah 5,461 menit 

dan untuk tahun 2001 adalah 4,399 menit. Sebagai perbandingan, pada referensi 

(Maruddani, 2010), rata – rata durasi hujan yang terukur adalah 8 menit. Tabel 

 

Gambar III.3 Persentase waktu terhadap curah hujan hasil pengukuran 
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III.2 memperlihatkan bahwa walaupun rata – rata durasi terjadinya hujan pada 

tahun 2000 adalah 5,461 menit, namun terdapat durasi hujan yang cukup lama 

yaitu 282 menit sehingga standar deviasinya cukup besar yaitu 18,489. Begitu 

pula kejadian hujan yang terukur pada pada tahun 2001, durasi hujan memiliki 

rata – rata 4,399 menit dengan durasi hujan terlama adalah 277 menit dan standar 

deviasi adalah 14,7077 menit. Nilai standar deviasi yang besar ini kemungkinan 

besar disebabkan oleh karakteristik dari intensitas hujan, yaitu intensitas curah 

hujan yang kecil mempunyai kecenderungan durasi yang lama dan intensitas 

hujan yang besar memiliki kecenderungan durasi hujan yang singkat. 

 

Tabel III.2 Statistik orde pertama curah hujan dan redaman propagasi hasil 

pengukuran yang telah dikonversi ke frekuensi pita-K 

 2000 2001 Total 

Jumlah Kejadian (sampel) 2779 4925 7704 

Total durasi hujan (menit) 15176  21663  36839  

Rata – rata lama hujan (menit) 5,461  4,399  4,782  

Nilai maksimum durasi hujan (menit) 282  277  282  

Nilai minimum durasi hujan (menit) 1  1  1  

Simpangan baku durasi hujan 18,489 14,7077 16,181 

Rata – rata nilai curah hujan (mm/jam) 9,311 5,578 12,551 

Nilai maksimum curah hujan (mm/jam) 124 126  126 

Nilai minimum curah hujan (mm/jam) 1 1 1 

Simpangan baku nilai curah hujan 15.778 9.369 13.943 

Rata – rata redaman propagasi (dB) 2,975 2,557 2,729 

Nilai maksimum redaman (dB) 76,23 76 76,23 

Nilai minimum redaman (dB) -2,65 -2,84 -2,84 

Simpangan baku redaman 7,566 5,32 6,345 
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Tabel III.3 menunjukkan statistik orde kedua dari hasil pengukuran curah hujan 

tahun 2000 dan 2001. Secara umum, distribusi intensitas curah hujan antara hasil 

pengukuran tahun 2000 dan 2001 memberikan hasil yang mirip walaupun jumlah 

kejadian atau total durasi hujan dengan intensitas tertentu lebih banyak terjadi 

pada tahun 2000 dibandingkan pada tahun 2001. 

III.2.2 Hasil Pengukuran Redaman  

Desain teknik mitigasi pada komunikasi satelit umumnya menggunakan fading 

margin. Fading margin dapat diartikan sebagai teknik untuk mengkompensasi 

redaman sinyal dengan menyediakan margin daya untuk mengatasi fading dengan 

syarat redaman sinyal tidak melebihi margin yang disediakan. Kelebihan dari 

aplikasi dari fading margin ini tidak mensyaratkan interaksi antara transmitter 

dengan receiver. Untuk mengaplikasikan fading margin pada komunikasi satelit 

khususnya di daerah dengan curah hujan tinggi, diperlukan pengetahuan mengenai 

statistik dan distribusi curah hujan dan redaman. Fading margin dijalankan ketika 

terjadi hujan yang menyebabkan redaman sinyal menjadi besar. Namun 

kelemahan yang kemudian timbul adalah seberapa efektif fading margin tersebut 

dapat mengatasi redaman apabila beam satelit berada di daerah dengan curah 

hujan tinggi dan variasi nilai curah hujan dan redaman yang cukup besar seperti 

pada Tabel III.2. Efektif tidaknya penggunaan fading margin menentukan 

seberapa besar link availability sistem komunikasi satelit yang bersifat power 

limited dan bandwidth limited. 

Tabel III.3 Statistik orde kedua hasil pengukuran curah hujan 

Curah 

Hujan 

≥10 

mm/h 

≥20 

mm/h 

≥30 

mm/h 

≥40 

mm/h 

≥50 

mm/h 

≥60 

mm/h 

≥70 

mm/h 

≥80 

mm/h 

≥90 

mm/h 

≥100 

mm/h 

≥110 

mm/h 

≥120 

mm/h 

2000 
*) 3625 1931 1283 865 595 385 267 181 95 48 29 8 

% 0,688 0,366 0,243 0,164 0,113 0,073 0,051 0,034 0,018 0,009 0,006 0,002 

2001 
*) 2960 1228 676 367 208 126 83 57 30 9 7 2 

% 0,563 0,234 0,129 0,07 0,04 0,024 0,016 0,011 0,006 0,002 0,001 0,0004 

Total 
*) 6585 3159 1959 1232 803 511 350 238 125 57 36 10 

% 0,626 0,3 0,186 0,117 0,076 0,049 0,033 0,023 0,012 0,005 0,003 0,0009 

Ket : *) adalah jumlah durasi curah hujan sepanjang tahun 
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Pada rekomendasi ITU-R P.1623 (ITU, 2005) disebutkan bahwa dalam mendesain 

suatu sistem telekomunikasi, karakteristik dari perubahan fading akibat propagasi 

gelombang di atmosfer suatu hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimasi 

kapasitas sistem dan untuk memenuhi persyaratan kualitas dan reliabilitas. 

Beberapa hal tersebut dapat didefinisikan dalam skala waktu dan hal tersebut 

berisi informasi yang berguna, antara lain statistik dari fade slope, fade duration 

dan interfade duration dari redaman yang terjadi. Fade duration dapat 

didefinisikan sebagai rentang waktu munculnya fading yang pada Gambar III.4 

dijelaskan sebagai lamanya durasi fading yang berada di atas level threshold, 

sedangkan interfade duration ialah rentang waktu antara dua fading yang pada 

Gambar III.4 dijelaskan sebagai durasi lamanya fading berada di bawah level 

threshold. Fade slope didefinisikan sebagai kecepatan perubahan fading terhadap 

waktu. 

 

Berikut dijabarkan distribusi dari fade duration dan interfade duration hasil 

pengukuran pada Tabel III.4, Tabel III.5, Tabel III.6 dan Tabel III.7. Hasil 

pengukuran redaman yang ditampilkan pada keempat tersebut merupakan 

redaman propagasi sinyal yang sudah dikonversi ke redaman frekuensi pita-K 

dengan teknik penskalaan frekuensi ITU-R P.618 (ITU, 2009) Bila dibandingkan 

statistik antara kejadian fading di berbagai kondisi (kondisi cerah maupun hujan) 

dan pada kondisi hujan saja yang disajikan pada keempat tabel tersebut, jumlah 

kejadian fading saat berbagai kondisi menunjukkan nilai yang sangat jauh 

 

Gambar III.4 Karakteristik dinamis kejadian fade (ITU, 2005) 
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dibandingkan dengan saat kondisi hujan saja. Hal itu memperlihatkan bahwa 

hujan lokal belum cukup bisa mewakili seluruh karakteristik daerah lintasan 

propagasi antara satelit dan SB. Perbedaan karakteristik dinamis fade antara 

kondisi cerah dan hujan dengan kondisi hujan saja terjadi karena nilai 

fade/redaman di bawah nilai threshold tertentu dapat terjadi walaupun kondisi 

cerah. Kondisi cerah di titik pengukuran bukan berarti bahwa kondisi cerah terjadi 

di sepanjang lintasan propagasi sinyal karena titik pengukuran hanya mengukur 

intensitas curah hujan lokal (point rain rate) saja sedangkan sinyal berpropagasi 

melalui berbagai tempat sepanjang lintasan, baik yang berkondisi cerah maupun 

yang berkondisi hujan di mana intensitas curah hujan tersebut terdistribusi oleh 

ruang. Intensitas curah hujan pada titik tertentu juga terdistribusi oleh waktu yang 

berimplikasi pada redaman propagasi sinyal juga terdistribusi waktu. Oleh karena 

itu, dalam teknik mitigasi yang diusulkan mempertimbangkan redaman propagasi 

sepanjang tahun. 

 

Tabel III.4 Statistik dari karateristik dinamis kejadian fade tahun 2000 pada 

frekuensi pita-K 

 
Level threshold (dB) 

1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 

Jumlah kejadian di atas threshold 22375 4659 514 345 250 169 109 81 85 19 

Rata - rata fade duration (menit) 2,91 2,60 7,11 6,18 4,23 3,62 4,18 4,91 3,36 1,89 

Maks. fade duration (menit) 380 191 83 71 64 64 64 64 20 9 

Min. fade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simpangan baku  34,53 6,16 11,08 9,50 6,72 6,99 8,22 8,96 3,79 2,00 

Jumlah kejadian di bawah threshold 22376 4660 515 346 251 170 110 82 86 20 

Rata - rata interfade duration (menit) 20,65 110,50 1016,29 1517,08 2095,55 3096,64 4787,13 6422,46 6125,05 26350 

Maks. interfade duration (menit) 4302 15297 43336 43341 54449 109705 113838 258013 258013 258015 

Min. interfade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simpangan baku 96,07 699 3111 4051 5588,33 10139 14002 29108 28898 65976 
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Tabel III.6 Statistik dari karateristik dinamis kejadian fade tahun 2001 pada 

frekuensi pita-K 

 Level threshold (dB) 

1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 
Jumlah kejadian di atas threshold 24452 1505 661 316 186 124 77 37 21 5 
Rata - rata fade duration (menit) 2,26 5,4 6,61 6,39 4,31 2,78 1,84 1,62 1,38 1 
Maks. fade duration (menit) 181 88 67 62 33 16 7 6 6 1 
Min. fade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Simpangan baku 5,82 10,34 10,16 8,58 5,2 2,53 1,35 1,16 1,12 0 
Jumlah kejadian di bawah threshold 24453 1506 662 317 187 125 78 38 22 6 
Rata-rata interfade duration (menit) 19,23 344 787,35 1652 2806 4202 6737 13830 23890 87599 
Maks. interfade duration (menit) 9890 12784 18289 18439 28853 63841 67480 147137 161281 444158 
Min. interfade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3906 
Simpangan baku 121,8 1007 1902,3 3133 5024 8644 12696 28032 39016 175860 

Tabel III.5 Statistik dari karateristik dinamis kejadian fade tahun 2000 saat 

kondisi hujan pada frekuensi pita-K 
 Level threshold (dB) 

1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 

Jumlah kejadian di atas threshold 708 313 162 144 92 55 37 28 19 5 

Rata - rata fade duration (menit) 7,81 7,31 7,98 5,6 4,31 3,53 3,46 3,68 3,95 2,6 

Maks. fade duration (menit) 172 66 43 34 24 21 21 21 20 4 

Min. fade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simpangan baku  14,49 9,2 7,82 5,96 3,49 2,78 3,31 3,73 4,18 1,52 

Jumlah kejadian di bawah threshold 666 404 198 156 121 92 58 41 34 13 

Rata - rata interfade duration (menit) 4,58 12,21 18,34 19,05 21,12 19,83 26,1 20,98 19,47 17,77 

Maks. interfade duration (menit) 55 182 202 203 203 215 215 130 118 86 

Min. interfade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simpangan baku 6,01 18,3 27,03 27,9 30,48 33,76 40,41 30,11 26,43 23,96 
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Gambar III.5 menunjukkan grafik persentase waktu terhadap redaman. Hasil 

pengukuran antara tahun 2000 dan tahun 2001 memiliki distribusi yang mirip. 

Perbedaan semakin terlihat pada nilai redaman propagasi yang tinggi. Bila grafik 

distribusi curah hujan hasil pengukuran diperhatikan pada Gambar III.3, distribusi 

curah hujan tahun 2001 lebih rendah dibandingkan tahun 2000 sehingga pola 

distribusi redaman propagasinya mengikuti pola distribusi curah hujannya. 

Tabel III.7 Statistik dari karateristik dinamis kejadian fade tahun 2001 saat 

kondisi hujan pada frekuensi pita-K 
 Level threshold (dB) 

1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 

Jumlah kejadian di atas threshold 1294 434 232 122 71 44 24 7 3 0 

Rata - rata fade duration (menit) 5,94 7,41 7,90 7,5 4,71 3,96 2,83 3,14 3,33 0 

Maks. fade duration (menit) 157 86 59 47 24 10 7 6 6 0 

Min. fade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 

Simpangan baku 12,69 11,03 9,99 8,6 4,38 2,33 1,58 1,57 2,31 0 

Jumlah kejadian di bawah threshold 1154 500 253 139 85 57 39 20 10 0 

Rata - rata interfade duration (menit) 2,98 12,01 15,65 17,81 22,58 23,3 23 21,2 17,2 0 

Maks. interfade duration (menit) 40 138 187 213 233 241 241 85 43 0 

Min. interfade duration (menit) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Simpangan baku 3,51 16,58 25,16 25,47 32,92 37,82 41,32 22,65 15,7 0 
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III.3 Metode Prediksi Redaman Propagasi Hujan dengan menggunakan 

Hidden Markov Model (HMM) 

Redaman propagasi pada sistem komunikasi satelit secara garis besar dapat dibagi 

menjadi redaman ruang bebas dan redaman akibat kondisi atmosfer. Redaman 

akibat kondisi atmosfer ini terdiri atas redaman hujan, awan, uap air dan 

depolarisasi. Redaman hujan merupakan redaman yang paling mendominasi 

ketika sinyal berpropagasi melewati lintasan dimana sedang terjadi hujan. 

Formula redaman hujan spesifik bergantung dari panjang lintasan hujan telah 

dijelaskan pada persamaan (II.5) dimana redaman hujan bergantung dari intensitas 

curah hujan, frekuensi sinyal dan panjang lintasan hujan (ITU, 2009). Saat terjadi 

hujan secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi gas, awan dan uap air di 

atmosfer sehingga besarnya redaman akibat gas, awan, uap air dan depolarisasi 

dipengaruhi oleh intensitas curah hujan yang terjadi. Pengembagan metode 

prediksi redaman yang dilakukan pada penelitian ini mengasumsikan bahwa 

besarnya redaman propagasi dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan. 

 
Gambar III.5 Persentase waktu terhadap redaman curah hujan hasil pengukuran 

yang telah dikonversi ke frekuensi pita-K 
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III.3.1 Penggunaan HMM sebagai Metode Prediksi Redaman Propagasi 

Hujan 

Pemodelan kanal wireless yang akurat dan tepat adalah suatu hal yang penting 

untuk meningkatkan kinerja sistem dan mengembangkan desain protokol 

komunikasi. Salah satu bentuk model yang dapat disimulasikan untuk kanal 

wireless adalah model kanal diskrit. Dengan model kanal diskrit, pola fading dan 

error dapat dibangkitkan secara dinamis pada sistem komunikasi. Dengan 

mengetahui pola fading dan error, maka rekayasa sistem dapat dilakukan dengan 

mengenali karakteristik fading dan error sehingga dapat meningkatkan kinerja 

sistem (Akbar, 2009). Secara umum, dalam kenyataannya sebuah kanal memiliki 

memori sehingga kondisi kanal tidak dapat diperlakukan sebagai sebuah proses 

acak bebas (independent random proses). Oleh karena itu, tidak tepat bila 

memodelkan kanal dengan menggunakan variabel acak standar yang banyak 

terdapat di literatur. Markov model telah banyak digunakan untuk kanal wireless 

(Akbar, 2003; Akbar 2007; Khan, 2000) dan telah terbukti menjadi sebuah cara 

yang tepat untuk memodelkan dan menganalisis sebuah data pengukuran (Akbar 

2007). Markov cukup fleksibel untuk memodelkan sebuah data pengukuran 

dengan akurasi tinggi. Pada kejadian hujan, meningkatnya intensitas hujan tidak 

terjadi secara tiba -  tiba, namun dengan level graduasi tertentu yang dapat diamati 

pada intensitas hujan di waktu sebelumnya. Intensitas curah hujan pada waktu 

sebelumnya tersimpan pada memori kanal yang nantinya mempengaruhi intesitas 

curah hujan saat ini. Redaman propagasi juga berkelakuan seperti intensitas curah 

hujan dimana redaman propagasi sebelumnya tersimpan pada memori kanal. 

Memori yang tersimpan pada kanal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai 

sebuah peluang kejadian. Penelitian ini mengasumsikan bahwa hujan dengan 

intensitas tertentu memiliki peluang kemunculan dengan nilai tertentu. Begitu 

pula redaman propagasi akibat hujan dan perubahan atmosfer lainnya memiliki 

peluang tertentu yang bergantung pada intensitas curah hujan yang terjadi. Metode 

prediksi menggunakan proses Markov bertingkat dimana pada tingkatan pertama, 

model ini membagi curah hujan menjadi beberapa state/kondisi yang bergantung 

pada nilai intensitas curah hujan. Pada tingkatan kedua, nilai redaman propagasi 

merupakan simbol keluaran dimana besarnya nilai redaman bergantung pada 
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state/kondisi di tingkatan pertama. Simbol keluaran pada tingkatan kedua untuk 

state tertentu pada tingkatan pertama memiliki peluang menjadi simbol keluaran 

pada state yang lain di tingkatan pertama. 

HMM dideskripsikan sebagai semesta kondisi 푆, peluang kondisi awal 횿 dan 

matriks peluang 퐏{푎} yang memiliki peluang 푃 {푎, 푗|푖} untuk perpindahan dari 

kanal kondisi 푖 ke kanal kondisi 푗 dan menghasilkan simbol keluaran 푎. Peluang 

menghasilkan deretan 퐚ퟏ퐭  adalah : 

  푃 {퐚ퟏ퐭 } = 횿∏ 퐏{푎 }ퟏ ( III.4 ) 

Elemen dari matriks peluang 퐏{푎} dapat dituliskan sebagai : 

 푃 {푎, 푗|푖} = 푃 {푗|푖}푃 {푎|푗}  ( III.5 ) 

dimana kondisi model membentuk rantai Markov dengan matriks peluang transisi 

  퐏 = [푃 {푗|푖}] = ∑ 퐏{푎}  ( III.6 ) 

Kondisi kanal tidak dapat langsung diobservasi. Deretan simbol yang diobservasi 

adalah sebuah fungsi peluang dari kondisi yang tersembunyi, dan probabilitas 

kondisional simbol hanya bergantung pada kondisi saat ini dan kondisi 

sebelumnya. Jika peluang bersyarat hanya bergantung pada kondisi saat ini, 

misalkan 푃 {푎, 푗|푖} = 푃 {푎|푗}, maka autonomous FSC disebut HMM diskrit 

(discrete HMM). 

Oleh karena itu, HMM adalah proses stokastik dobel dengan sebuah proses 

stokastik yang tidak dapat langsung diobservasi, melainkan dapat diobservasi 

melalui stokastik proses yang lain yang menghasilkan deretan simbol yang dapat 

diobservasi. Secara umum, HMM dideskripsikan atas {푆,퐴,횿,퐏, 퐅}, dimana 푆 

adalah kumpulan dari kondisi tersembunyi (hidden states), 퐴 adalah kumpulan 

simbol yang terobservasi, 횿 adalah vektor probabilitas kondisi awal kanal, 퐏 

adalah matriks probabilitas transisi, 퐅 adalah matriks probabilitas kondisi yang 

terobservasi yang memberikan probabilitas dari simbol 푎 휖 퐴 pada kondisi apapun 

푠 휖 푆. 
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Pengembangan metode prediksi pada penelitian ini menggunakan metode HMM 

dimana proses Markov pada dasarnya adalah sebuah proses acak dimana waktu 

ditinjau secara diskrit seperti yangtelah dijelaskan di atas. HMM telah banyak 

digunakan untuk kanal wireless (Akbar, 2003; Akbar 2007; Khan, 2000). Pada 

proses Markov tingkatan pertama, vektor peluangnya dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

  횿 = (푃푟   푃푟   푃푟   푃푟 …푃푟 ) ( III.7 ) 

Dimana 푃푟  adalah peluang kondisi cerah dan 푃푟  sampai 푃푟  adalah peluang 

terjadinya hujan dengan variasi nilai curah hujan adalah 푁 − 1, sehingga matriks  

peluang transisinya dapat dituliskan sebagai berikut: 

 퐏 =

푃푟 ,
푃푟 ,
⋮

푃푟 ,

푃푟 ,
푃푟 ,
⋮

푃푟 ,

⋯
⋯
⋱
…

푃푟 ,
푃푟 ,
⋮

푃푟 ,

 ( III.8 ) 

dimana 푃푟 , + 푃푟 , + ⋯+ 푃푟 , = (푃푟 , + 푃푟 , + ⋯+ 푃푟 , ) = ⋯ =

 푃푟 , + 푃푟 , + ⋯+ 푃푟 , = 1 

Gambar III.6 adalah ilustrasi sederhana dari state diagram rantai Markov yang 

dilakukan pada penelitian ini. 
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Simbol keluaran pada HMM ini menunjukkan redaman propagasi yang dialami 

oleh sinyal. Matriks emisi ini berukuran 푁 × 푁  dimana matriks ini berisi 

distribusi peluang keluarnya simbol tertentu saat berada pada satu state tertentu. 

Matriks emisi tersebut bisa dituliskan pada persamaan (III-9). 

  퐅 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡푃 |
푃 |
⋮

푃 |

푃 |
푃 |
⋮

푃 |

⋯
⋯
⋱
…

푃 |

푃 |

⋮
푃 | ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

  ( III.9 ) 

III.3.2 State dan Simbol Keluaran HMM 

Pada dasarnya data rekaman intensitas curah hujan dan redaman propagasi yang 

diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan adalah data deret waktu (time series) 

yang parameter dan skema pengukurannya telah dijelaskan pada Gambar III.2 dan 

Tabel III.1. Data deret waktu tersebut adalah data curah hujan dalam satuan 

mm/jam (mm/h) dan data level daya sinyal terima dalam satuan dBm. Data deret 

waktu ini memiliki time integration sebesar 1 (satu) menit. Data yang diolah pada 

penelitian ini adalah data pengukuran yang terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 1 

Januari 2000 dini hari hingga pukul 24.00 tanggal 31 Desember 2001. Dengan 

 

Gambar III.6 Rantai Markov untuk prediksi curah hujan 



 

48 

time integration sebesar 1 menit, maka pada tahun 2000, diperoleh deretan data 

time series sebanyak 527.040 data dan pada tahun 2001 diperoleh deretan data 

time series sebanyak 525.600 data. Variasi nilai dari data hasil pengukuran ini 

menentukan banyak jumlah state 푁 dan dan jumlah simbol keluaran 푁  serta nilai 

peluangnya masing – masing.  

Data deret waktu curah hujan dan level sinyal terima merupakan data yang saling 

berkorelasi, dalam artian bahwa data deret waktu curah hujan dan data deret 

waktu level sinyal terima direkam pada saat yang bersamaan menit tiap menitnya. 

Karena data yang berkorelasi antara curah hujan dan level sinyal terima, maka 

diasumsikan bahwa curah hujan yang ada mempengaruhi level sinyal terima yang 

terukur di SB sesuai dengan karakteristik frekuensi di atas 10 GHz sehingga 

intensitas curah hujan sangat mempengaruhi kualitas dari sinyal yang diterima di 

penerima. Selain itu pula, musim merupakan siklus tahunan yang berarti bahwa 

pola musim pada tahun tertentu akan berulang pada tahun berikutnya. Dalam 

disertasi ini, pengukuran dilakukan selama dua tahun sehingga untuk memvalidasi 

hasil prediksi dari metode yang dibuat, tahun yang satu dipakai untuk 

memvalidasi hasil prediksi yang menggunakan data tahun yang lainnya.  

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa data hasil pengukuran dipakai 

sebagai dasar untuk menentukan jumlah state 푁 dan dan jumlah simbol keluaran 

푁  serta nilai peluangnya masing – masing. Metode prediksi curah hujan dan 

redaman propagasi ini menggunakan nilai  푁 yaitu 129 state yang 

merepresentasikan nilai intensitas curah hujan karena pada pengukuran yang 

 

 

 

 
Gambar III.7 Mekanisme waktu pengukuran data curah hujan dan redaman 

propagasi 

1 Jan 2000 

1 Jan 2000 

3 Jan 2000 31 Des 2000 

1 Jan 2001 

1 Jan 2001 31 Des 2001 
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dilakukan curah hujan maksimum yang terukur adalah 128 mm/jam. Oleh karena 

tidak ada curah hujan yang terukur di atas 128 mm/jam, maka pada state terakhir 

disiapkan untuk curah hujan 128 mm/jam atau lebih. Nilai 푁  pada penelitian ini 

yaitu 1943 simbol keluaran yang merepresentasikan nilai redaman yang mungkin 

pada suatu nilai curah hujan tertentu. Sama halnya dengan penentuan jumlah state, 

jumlah simbol keluaran pada metode ini adalah 1943 karena variasi redaman yang 

terjadi selama waktu pengukuran menunjukkan 1943 macam nilai redaman. Pada 

metode yang dibuat ini, masing – masing simbol keluaran (redaman propagasi) 

memiliki peluang kemunculan tertentu pada setiap state (intensitas curah hujan). 

Oleh karena itu, satu nilai intensitas curah hujan dapat mengeluarkan lebih dari 

satu nilai redaman propagasi. Begitu juga untuk sebuah nilai redaman propagasi 

tidak dapat ditentukan redaman tersebut diakibatkan oleh satu nilai intensitas 

curah hujan. Oleh karena itu, pada metode ini yang dapat diobservasi adalah nilai 

redaman saja tanpa mengetahui berasal dari state mana (nilai intensitas curah 

hujan tidak terobservasi). Matriks transisi pada metode ini merupakan matriks 

yang menunjukkan nilai peluang perpindahan dari suatu state ke state lain. 

Dengan demikian, matriks transisi menunjukkan peluang perubahan nilai 

intensitas curah hujan (bertambah atau berkurang) dengan peluang tertentu. 

Dengan mengetahui deretan waktu intensitas curah hujan yang terjadi, maka dapat 

diketahui matriks transisinya. State merepresentasikan besarnya nilai intensitas 

curah hujan yang terjadi, dimana state 1 merupakan kondisi cerah dan state 2, 3 

hingga 128 berturut- turut adalah kondisi hujan dimana intensitas curah hujan 

adalah 1, 2 hingga 127 mm/jam. State 129 adalah kondisi dimana intensitas curah 

hujan adalah 128 mm/jam atau lebih.  

III.3.3 Hasil Metode Prediksi Redaman Propagasi Hujan dengan HMM 

Parameter HMM disimulasikan untuk mendapatkan hasil curah hujan yang baru. 

Gambar III.9 dan Gambar III.10 secara berturut turut menunjukkan gambar curah 

hujan hasil pengukuran dan gambar curah hujan hasil prediksi. Gambar III.10 

merupakan hasil prediksi yang dilakukan dengan membangkitkan deretan waktu 

curah hujan dengan HMM yang matriks transisinya didapatkan dari deretan waktu 

curah hujan hasil pengukuran. 
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Sebagai perbandingan, hasil pengukuran curah hujan tahun 2000 – 2001, telah 

diukur 3531 kejadian hujan dengan rata – rata durasi hujan adalah 5,169 menit. 

Sedangkan simulasi yang dilakukan dengan HMM adalah membangkitkan 

kejadian hujan selama satu tahun. Hasil prediksi dalam satu tahun menunjukkan 

terdapat kejadian hujan sebanyak 1727 kejadian dengan rata rata lama hujan 

adalah 5,247 menit. Untuk perbandingan yang lebih detil, dapat dilihat pada Tabel 

III.8 untuk statistik orde pertama dan pada Tabel III.9 untuk statistik orde kedua. 

Gambar III.10 Curah hujan hasil prediksi 
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Gambar III.9 Curah hujan hasil pengukuran 
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Distribusi curah hujan antara hasil pengukuran dan hasil prediksi dapat dilihat 

pada Gambar III.11. Distribusi curah hujan hasil prediksi memberikan nilai yang 

mirip dengan hasil pengukuran dan rekomendasi ITU-R. Namun pada distribusi 

intensitas curah hujan di bawah 0,01%, hasil prediksi memberikan nilai 120 

mm/jam.  

Tabel III.9 Perbandingan statistik orde kedua antara curah hujan hasil 

pengukuran dan hasil prediksi 

Curah Hujan ≥10 

mm/h 

≥20 

mm/h 

≥30 

mm/h 

≥40 

mm/h 

≥50 

mm/h 

≥60 

mm/h 

≥70 

mm/h 

≥80 

mm/h 

≥90 

mm/h 

≥100 

mm/h 

≥110 

mm/h 

≥120 

mm/h 

Pengukuran 
*) 6585 3159 1959 1232 803 511 350 238 125 57 36 10 

% 0,626 0,3 0,186 0,117 0,076 0,049 0,033 0,023 0,012 0,005 0,003 0,0009 

Prediksi 
*) 3590 1964 1346 917 681 491 350 273 202 126 90 42 

% 0,718 0,3928 0,2692 0,1834 0,1362 0,0982 0,07 0,0546 0,0404 0,0252 0,018 0,0084 

Ket : *) adalah jumlah durasi hujan sepanjang tahun 

Tabel III.8 Perbandingan statistik antara curah hujan hasil pengukuran dan 

hasil prediksi 

 Hasil Pengukuran Hasil Prediksi 

Jumlah Kejadian (sampel) 3531 1727 

Rata – rata lama hujan 5,169 menit 5,247 menit 

Nilai maksimum 282 menit 140 menit 

Nilai minimum 1 menit 1 menit 

Simpangan baku durasi hujan 17,448 10,171 

Simpangan baku nilai curah hujan 13,943 14,040 
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Untuk hasil prediksi redaman propagasi hujan ditunjukkan oleh Gambar III.12. 

Hasil prediksi memberikan hasil yang mirip dengan hasil pengukuran kumulatif 

tahun 2000 dan 2001 dimana untuk kejadian di bawah 0,01% memberikan nilai 

redaman sebesar 68 dB. 

Gambar III.11 Persentase waktu terhadap curah hujan hasil pengukuran dan hasil 

prediksi 
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Tabel III.10 dan Tabel III.11 menyajikan distribusi karakteristik dinamika fading 

hasil prediksi. Sama halnya dengan yang didapatkan dari hasil pengukuran, bila 

dibandingkan statistik antara kejadian fading pada berbagai kondisi (kondisi cerah 

maupun hujan) dan kondisi hujan saja yang disajikan pada Tabel III.10 dan Tabel 

III.11, jumlah kejadian fading saat berbagai kondisi menunjukkan nilai yang 

sangat jauh dibandingkan dengan saat kondisi hujan saja. Hal itu memperlihatkan 

bahwa hujan lokal belum cukup bisa mewakili seluruh karakteristik daerah 

lintasan propagasi antara satelit dan SB. Oleh karena itu, dalam teknik mitigasi 

yang diusulkan menggunakan redaman propagasi sepanjang tahun. 

Gambar III.12 Persentase waktu terhadap redaman propagasi hasil pengukuran 

dan hasil prediksi 
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III.3.4 Validasi Metode Prediksi 

Sebuah model dan metode harus dibangun secara benar. Oleh karena itu, 

dibutuhkan validasi terhadap model dan metode yang dibuat atau diajukan. 

Validasi adalah suatu upaya atau teknik agar sesuatu tersebut (dalam hal ini 

metode yang dibuat) dapat diterima. Validasi adalah tahapan untuk memperoleh 

gambaran apakah model/metode telah sesuai (match) dengan sistem yang 

Tabel III.11 Statistik dari karateristik dinamis kejadian fade hasil prediksi pada 

kondisi hujan 

 Level threshold (dB) 

1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 

Jumlah kejadian di atas threshold 5369 1665 795 385 197 98 53 37 26 4 

Rata - rata fade duration 3,48 3,09 3,34 3,78 3,11 2,78 2,47 2,24 2,35 2,25 

Maks. fade duration  49 46 46 37 21 10 6 6 6 3 

Min. fade duration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Simpangan baku 3 3,17 3,78 4,31 2,65 1,58 1,17 0,93 1,02 0,5 

Jumlah kejadian di bawah 

threshold 
4929 3292 2184 1263 580 364 220 159 112 23 

Rata - rata interfade duration 2,08 4,21 5,96 8,11 11,91 13,41 16,88 17,01 18,38 30,91 

Maks. interfade duration 11 24 55 55 101 107 107 76 74 63 

Min. interfade duration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Simpangan baku 1,18 3,23 5,17 7,42 11,91 13,81 16,61 15,79 15,82 16,62 

Tabel III.10 Statistik dari karateristik dinamis kejadian fade hasil prediksi 

 
Level threshold (dB) 

1 3 5 10 20 30 40 50 60 70 

Jumlah kejadian di atas threshold 46474 7574 2626 1305 598 342 240 195 129 12 

Rata - rata fade duration 1,22 1,23 1,37 1,46 1,45 1,33 1,23 1,17 1,19 1,08 

Maks. fade duration 68 62 61 46 29 14 7 7 7 2 

Min. fade duration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simpangan baku 1,07 1,46 2,08 2,42 1,74 1,11 0,63 0,60 0,69 0,29 

Jumlah kejadian di bawah threshold 46475 7575 2627 1306 599 343 241 196 130 13 

Rata - rata interfade duration 9,54 64,78 188,96 381,39 833,28 1456,40 2073,46 2549,85 3844,98 38461 

Maks. interfade duration 98 541 1807 3906 6184 19389 19406 28640 28640 75469 

Min. interfade duration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simpangan baku 9,35 72,92 245,16 475,80 1028 2133,88 2915 3660 5236 28348 
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diwakilinya (representativeness). Teknik validasi ada beberapa macam, 

diantaranya adalah: 

- Face validity, yaitu menentukan apakah bangun model/metode dan 

keluarannya dapat dipercaya atau tidak. Parameter yang dipergunakan untuk 

mengukur kepercayaan adalah dengan teori pendukung, fakta empiris dan 

common sense. 

- Validasi dengan teknik statistik dapat dilakukan dengan metode seperti: 

o Membandingkan keluaran metode dengan data nyata, seperti Goodness of 

Fit Test (pada model regresi digunakan koefisien determinasi), test 

hipotesa, F-test, dan t-test. 

o Membandingkan keluaran metode dengan keluaran metode lain yang 

sudah ada misalkan keluaran model analitik dibandingkan dengan hasil 

model simulasi 

o Mengubah-ubah input dan parameter metode untuk melihat pengaruhnya 

pada solusi model (parameter variability/sensitivity analysis) 

o Melakukan beberapa kali replikasi solusi pada model stokastik untuk 

melihat variabilitas solusi (internal validity technique), sehingga jika 

variabilitas tinggi, maka model dipertanyakan atau kebijakan yang 

diberikan yang perlu disesuaikan 

III.3.4.1 Validasi metode prediksi redaman propagasi hujan dengan teknik 

face validity 

Untuk validasi hasil prediksi curah hujan dengan teknik face validity dapat 

dilakukan dengan memperhatikan Gambar III.11 dimana kurva distribusi curah 

hujan hasil pengukuran (fakta empiris) dan kurva curah hujan hasil prediksi 

memberikan distribusi yang mirip. Begitu pula bila kurva distribusi curah hujan 

hasil simulasi dibandingkan dengan rekomendasi dari ITU (ITU, 2007) 

memberikan hasil yang mirip.  

Untuk validasi hasil prediksi redaman propagasi hujan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan Gambar III.12. Kurva distribusi redaman propagasi memberikan 
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hasil yang mirip antara redaman propagasi hasil pengukuran (fakta empiris) 

dengan redaman propagasi hasil prediksi. 

III.3.4.2 Validasi metode prediksi redaman propagasi hujan dengan statistik 

Untuk menentukan secara kuantitatif hasil validasi yang dilakukan dengan face 

validity maka dilakukan validasi dengan data statistik antara hasil pengukuran dan 

hasil prediksi. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan membandingkan 

koefisien korelasi antara hasil pengukuran dan hasil prediksi. Seperti telah 

dijelaskan sebelumnya redaman propagasi adalah redaman total yang dialami oleh 

sinyal selama berpropagasi dari satelit ke SB dan sebaliknya. Redaman propagasi 

dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan yang secara langsung 

mempengaruhi besarnya redaman hujan spesifik an secara tidak langsung 

mempengaruhi besarnya redaman gas, awan, uap air dan depolarisasi. Sebesar apa 

intensitas curah hujan lokal mempengaruhi redaman propagasi diperihatkan oleh 

besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara intensitas curah hujan 

dan redaman propagasi. 

Formula koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

 푅 =   

 .  
  ( III.10 ) 

dengan  

 푟 푎 = ∑ 푅 × 퐴 −
∑ ∑

  ( III.11 ) 

 푟 = ∑ 푅 −
∑

  ( III.12 ) 

 푎 = ∑ 퐴 −
∑

  ( III.13 ) 
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Dimana 푅  adalah koefisien korelasi, 퐴  adalah besarnya nilai redaman 

propagasi pada waktu ke- 푖, 푅  adalah besarnya nilai intensitas curah hujan pada 

waktu ke- 푖 dan 푆  adalah jumlah sample pengukuran/prediksi. 

Untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat dilihat pada formula berikut. 

 퐷 =  (푅 )  ( III.14 ) 

Validasi yang dilakukan adalah membandingkan koefisien determinasi antara 

hasil prediksi dengan hasil pengukuran yaitu: 

- Prediksi dan data tahun 2000 dan 2001 (퐷 / , 퐷  dan 퐷 ) 

- Prediksi yang menggunakan data tahun 2000 dengan hasil pengukuran tahun 

2001 (퐷  dan 퐷 ) 

- Prediksi yang menggunakan data tahun 2001 dengan hasil pengukuran tahun 

2000 (퐷  dan 퐷 ) 

Hasil perbandingan koefisien determinasi antara data hasil prediksi dapat dilihat 

pada Tabel III.12, Tabel III.13 dan Tabel III.14. Koefisein determinasi pada ketiga 

tabel tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh (persentase pengaruh) 

intesitas curah hujan lokal terhadap redaman propagasi. Untuk perbandingan nilai 

koefisien determinasi hasil prediksi dan data tahun 2000 dan 2001, hasil yang 

didapatkan 퐷 / , 퐷  dan 퐷  memiliki perbedaan yang tidak signifikan 

yaitu di bawah 5%. Begitu pula untuk perbandingan nilai koefisien determinasi 

hasil prediksi yang menggunakan data tahun 2000 dengan hasil pengukuran tahun 

2001 (퐷  dan 퐷 ) dan perbandingan nilai koefisien determinasi hasil 

prediksi yang menggunakan data tahun 2001 dengan hasil pengukuran tahun 2000 

(퐷  dan 퐷 ) masih memberikan nilai di bawah 5%. Pada referensi (McCall, 

1970) mengatakan bahwa pemilihan bias 5% atau 1% semata-mata kesepakatan 

yang menjadi kebiasaan di kalangan ilmuwan saja tanpa ada dasar yang jelas. 

Kesepakatan itu memberikan arti bahwa secara statistik, perbedaan koefisien 

determinasi di bawah 5% masih dapat ditolerir (Azwar, 2005) 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode prediksi pada penelitian 

ini menggunakan HMM dan nilai dari koefisien determinasi menunjukkan 

seberapa besar pengaruh intensitas curah hujan lokal mempengaruhi total redaman 

sepanjang lintasan propagasi sinyal. Kurva distribusi hasil prediksi dengan data 

pengukuran menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi dan juga nilai koefisien 

determinasi antara hasil prediksi dan data pengukuran juga tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

HMM sebagai metode prediksi cukup tepat digunakan untuk memodelkan 

kanal/dinamika redaman pada kanal.  

Tabel III.14  Perbandingan nilai koefisien determinasi hasil prediksi yang 

menggunakan data tahun 2001 dengan hasil pengukuran tahun 2000 

Data 푹푹푨 푫푹푨 

Tahun 2001 0,5475 0,2998 29,98% 

Hasil prediksi dengan data tahun 2000  0,5852 0,3425 34,25% 

Tabel III.13  Perbandingan nilai koefisien determinasi hasil prediksi yang 

menggunakan data tahun 2000 dengan hasil pengukuran tahun 2001 

Data 푹푹푨 푫푹푨 

Tahun 2000 0,5557 0,3088 30,88% 

Hasil prediksi dengan data tahun 2001 0,5763 0,3321 33,21% 

Tabel III.12  Perbandingan nilai koefisien determinasi hasil prediksi dan data 

tahun 2000 dan 2001 

Data 푹푹푨 푫푹푨 

Tahun 2000 0,5557 0,3088 30,88% 

Tahun 2001 0,5475 0,2998 29,98% 

Hasil prediksi dengan data tahun 2000 dan 2001 0,5895 0,3475 34,75% 
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Bab IV Implementasi Design Link Budget dan Usulan Teknik 

Mitigasi Adaptif 

 

IV.1 Pendahuluan 

Pada komunikasi satelit, desain link buget menentukan kehandalan sistem untuk 

persyaratan tertentu yang harus dipenuhi antara lain kecepatan simbol dan data. 

Dalam desain link budget, ada beberapa parameter yang harus diperhatikan antara 

lain parameter di satelit, parameter di SB, parameter pada carrier dan parameter 

di atmosfer. Bab ini akan membahas mengenai parameter – parameter pada desain 

link budget. Selain itu pada bab ini akan disajikan desain link budget untuk 

komunikasi satelit pita-K, dimana referensi satelit yang digunakan adalah satelit 

Winds/Kizuna. Tujuan membahas link budget pada bab ini adalah untuk 

mengetahui efek dari parameter atmosfer yaitu redaman hujan, gas, awan dan 

sintilasi sepanjang lintasan link satelit – SB dengan menggunakan data 

pengukuran yang dilakukan di bab sebelumnya. Dengan diketahuinya efek dari 

redaman propagasi, maka dapat diajukan sebuah parameter untuk desain teknik 

mitigasi pada sistem komunikasi satelit pita-K bila diimplementasikan di 

Indonesia. 

IV.2 Parameter Link budget 

Terdapat beberapa parameter yang harus dipertimbangkan dalam desain link 

budget, antara lain parameter pada satelit, parameter pada stasium bumi, 

parameter pada frekuensi pembawa yang digunakan dan parameter yang terdapat 

di atmosfer. 

IV.2.1 Parameter satelit 

Parameter – parameter yang umum pada satelit adalah sebagai berikut: 

1. Nama satelit. Pada penelitian ini, nama satelit yang digunakan untuk 

pengukuran adalah satelit JCSAT-3 dan nama satelit yang dipakai sebagai 
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referensi satelit pita-K adalah satelit Winds, atau yang memiliki nama lain 

Kizuna. 

2. EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power) ialah satuan daya yang 

ditransmisikan oleh antena transponder di satelit pada kondisi saturasi dengan 

mengacu pada kebutuhan besarnya daya masukan dari antena isotropis secara 

teoritis untuk menghasilkan level daya pancar yang sama. Satuan EIRP adalah 

dBW 

3. 퐺/푇 (Figure of Merit) adalah tingkat sensitivitas penerima dari transponder 

satelit. Satuan G/T adalah dB/°K 

4. SFD (Saturated Flux Density) adalah besarnya kerapatan fluks yang 

diperlukan agar transponder pada satelit mencapai saturasi agar mencapai 

penguatan yang maksimal. 

5. Transponder CCU/PAD (Channel Control Unit/Power Attenuation Device) 

adalah perangkat yang mengatur penguatan pada transponder. Nilai penguatan 

ditentukan oleh SFD transponder. Satuannya adalah dalam dB.  

6. SFD operasi adalah besarnya kerapatan fluks yang diperlukan agar 

transponder pada satelit mencapai saturasi agar mencapai penguatan yang 

sesuai yang diperasikan. SFD operasi ditentukan dari hasil kordinat frekuensi 

dan trade off antara C/N uplink dan high power amplifier (HPA) SB. Satuan 

SFD operasi ialah dalam dBW/m2. 

7. Frekuensi uplink adalah frekuensi yang digunakan untuk transmisi dari SB ke 

satelit. 

8. Frekuensi downlink adalah frekuensi yang digunakan untuk transmisi dari 

satelit ke SB. 

9. OBO/IBO (Output Back-off/Input Back-off) adalah hal yang berkitan dengan 

non linieritas pada HPA. Jika HPA menguatkan dua signal atau lebih maka 

pengurangan daya keluaran HPA dilakukan agar distorsi intermodulasi 

menjadi kecil. Proses ini disebut back-off. Untuk menurunkan daya keluaran , 

maka harus diturunkan pula daya masukan RF. Sebagai hasil back off daya 

masukan, daya keluaran akan turun dengan nilai yang bergantung pada 

karakteristik transfer gain pada HPA. 
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10. 퐶/퐼푀 adalah perbandingan antara sinyal karier dan sinyal intermodulasi. 

Sinyal intermodulasi dihasilkan dari non linieritas HPA dimana  dikarenakan 

pengubahan dari fluktuasi amplitude multi-karier ke modulasi fasa dari 

keseluruhan karier. 

IV.2.2 Parameter Stasiun Bumi (SB) 

Sama halnya dengan satelit, SB juga memiliki parameter sebagai berikut: 

1. Diameter antena pengirim dan antena penerima. 

2. Efisiensi antena adalah persentase dari luas permukaan antena yang 

digunakan secara efektif untuk mentransmisikan dan menerima sinyal RF. 

3. 퐺/푇 (Figure of Merit) statiun bumi 

4. Uplink power control adalah peralatan yang digunakan untuk mengontrol 

secara otomatis level karier uplink untuk mengkompensasi perubahan 

redaman akibat hujan, awan, gas, dll. 

5. Latitude dan Longitude ialah posisi SB pada garis lintang dan garis bujur 

bumi 

IV.2.3 Paramater Kanal 

Kanal pada komunikasi satelit memiliki parameter sebagai berikut: 

1. Kehandalan (%), adalah persen waktu dalam setahun dimana kinerja link dari 

arah uplink  SB ke satelit dan arah dari downlink satelit ke SB berada pada 

level 퐸 /푁  yang disyaratkan atau lebih. 

2. Kecepatan informasi (Information Rate, bps) adalah jumlah bit yang 

ditransmisikan dalam satu detik. 

3. Fasa modulasi adalah jumlah fasa yang digunakan dalam modulasi. 

4. FEC (Forward Error Correction) adalah metode koreksi kesalahan secara 

konvolusi dengan melewatkan data melalui enkoder dengan n bit masukan dan 

k bit keluaran. Kecepatan kode (code rate) adalah n/k. 

5. RS (Reed Solomon) adalah pengkodean blok yang penting dan terkenal 

dimana data informasi dibagi menjadi beberapa blk dan tiap blok di kodekan 



 

62 

ke dalam blok yang lebih besar dengan menambahkan bit redundan dengan 

urutan yang unik. 

6. Overhead adalah bit tambahan yang ditambahkan ke dalam informasi sebagai 

header dari aliran blok data. 

7. 퐶/푁 (dB), adalah perbandingan antara level sinyal karier yang diterima 

dengan derau pada link dan penerima di satelit. 

8. 퐸 /푁  (C/Nrequired) (dB) adalah nilai dari perbandingan antara daya tiap bit 

dengan kerapatan daya derau untuk tingkat kesalahan bit (Bit Error Rate, 

BER) yang disyaratkan. 

9. BER adalah perbandingan antara jumlah bit yang salah dengan jumlah bit 

yang ditransmisikan. 

IV.3 Formula pada Link Budget 

Pada perhitungan link budget untuk sistem komunikasi satelit, ada beberapa 

formula umum yang sering digunakan. Formula tersebut adalah: 

IV.3.1 Penguatan Antena 

  퐺 = 휂  ( IV.1 ) 

Dimana 퐺  adalah penguatan antena (dB), 휂  adalah efisiensi antena (%), 

퐷  adalah diameter antena (m), 휆 =  adalah panjang gelombang (m)  , 푓 adalah 

frekuensi (Hz) dan 푐 adalah kecepatan cahaya pada ruang bebas (m/det)  yaitu 

3 ∗ 10  푚/푑푒푡. 

IV.3.2 Redaman Ruang Bebas / Free Space Loss (FSL) 

  퐹푆퐿 = =   ( IV.2 ) 

Slant Range 

 푟 = 퐻 ∗ (푅 + 퐻 ) ∗ (1 − 푐표푠휓푐표푠휑)  ( IV.3 ) 
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dimana 퐻  adalah GSO altitude (m),  푅 adalah radius bumi (m),  휓 adalah 

perbedaan antara posisi longitude satelit dengan posisi longitude SB dalam 

derajat,  휑 adalah posisi latitude SB dan 훽 adalah posisi longitude SB. 

IV.3.3 Azimuth 

퐴푧푚 adalah sudut azimuth yang bergantung pada lokasi SB. Jika lokasi SB berada 

di belahan utara bumi dan berada di sebelah barat satelit, maka 

 퐴푧푚 = 180°− 푎푟푐 푡푎푛  ( IV.4 ) 

Dan jika SB berada di sebelah timur satelit, maka 

 퐴푧푚 = 180° + 푎푟푐 푡푎푛  ( IV.5 ) 

Jika lokasi SB berada di belahan selatan bumi dan berada di sebelah barat satelit, 

maka 

 퐴푧푚 = 푎푟푐 푡푎푛  ( IV.6 ) 

Dan jika SB berada di sebelah timur satelit, maka 

 퐴푧푚 = 360°− 푎푟푐 푡푎푛  ( IV.7 ) 

IV.3.4 Elevasi 

Sudut elevasi SB terhadap satelit, 퐸푙푣,  memiliki formula sebagai berikut: 

 퐸푙푣 = 푎푟푐 푡푎푛 ∗ .  derajat ( IV.8 ) 

IV.3.5 Rain Attenuation Parameters (푨푹풑) 

Perhitungan redaman yang melebihi 0,01% untuk rata – rata setahun dapat dilihat 

pada (ITU, 2009).  
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 퐴 , = 훾 ∗ 퐿  dB  ( IV.9 ) 

dimana 퐴 ,  adalah redaman hujan yang melebihi 0,01% waktu, 훾  adalah 

redaman spesifik dan 퐿  adalah lintasan hujan efektif. 

Memperkirakan redaman yang melebihi untuk persentase tertentu dalam satu 

tahun rata – rata, antara 0,001% dan 5% dari redaman yang melebihi 0,01% 

adalah  

퐴 (dB) =

퐴 , ,

( , , ( ) , , ( . (| | ))( )  ( ))
  ( IV.10 ) 

Dimana 퐴 ,  adalah redaman hujan dengan 0,01% ketidakhandalan, 퐴  adalah 

redaman hujan dengan 푝% ketidakhandalan dan 푝 adalah ketidakhandalan (%). 

IV.3.6 Kecepatan Transmisi 

  푇 =
∗

  ( IV.11 ) 

Dimana 푇  adalah kecepatan transmisi, IR adalah kecepatan informasi (dalam bit 

per detik), OH adalah overhead (bit per detik), RS adalah rate rate dari blok kode 

Reed Solomon, FEC adalah rate kode Forward Error Correction dan MP adalah 

fasa modulasi (BPSK adalah 1, QPSK adalah 2). 

IV.3.7 Pointing Error (dB) 

  퐿푃 = 12 ∗
∗

푑퐵  ( IV.12 ) 

Dimana 휌 adalah maksimum kesalahan satelit untuk arah Utara – Selatan dan 훿 

adalah maksimum kesalahan satelit untuk arah Timur – Barat. 

IV.3.8 푮/푻 Stasiun Bumi (dB/K) 

   퐺/푇  = 퐺 − 10 log  (푇 + 푇 )  ( IV.13 ) 
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dimana 퐺/푇   adalah 퐺/푇 stasiun bumi, 퐺  adalah penguatan pada penerima, 

푇  adalah temperatur derau antena dan 푇  adalah temperatur derau LNA. 

Penurunan 퐺/푇   akibat Hujan (dB) 

  푇 = 푇 ∗ 1 − 10 퐾 ( IV.14 ) 

dimana 퐴 adalah redaman di atmosfer akibat hujan, 푇  adalah temperatur derau 

akibat bertambahnya redaman sepanjang link karena redaman 퐴, 푇  adalah 

temperatur efektif dari media dengan nilai tipikal 260 K (untuk hujan) atau 280 

K (untuk awan) mengacu kepada ITU-R P.618 (ITU, 2009), sehingga penurunan 

퐺/푇   dari SB akibat hujan adalah  

  퐷 = 10 log 1 +   ( IV.15 ) 

Dimana 푇  adalah total temperatur derau ketika kondisi cerah pada SB penerima 

dimana penguatan 푇 = 푇 . 

IV.3.9 C/N (Thermal Noise) 

= × ×
×

× × 10 × 퐴  ( IV.16 ) 

Dan bila dinyatakan dalam bentuk logaritma adalah 

= 퐸퐼푅푃 − 퐹푆퐿 − 퐿 − B + − 퐿푃 − 퐴 +  228,6 dB  ( IV.17 ) 

Dimana 퐿  adalah redaman atmosfer sekitar 0.3 dB, 퐵 adalah bandwidth dan 푘 

adalah konstanta Boltzmann 1.38 x 10-23 J/K or 228.6 dB (J/K) 

IV.4 Desain dan Kinerja Link Budget Komunikasi Satelit pita-K 

Pada penelitian ini, didesain juga link budget untuk mengetahui kehandalan sistem 

komunikasi satelit pita-K berdasarkan nilai 퐸 /푁  (energi bit informasi per 

kerapatan derau spektral / information bit energy per spectral noise density). 
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Parameter – parameter yang digunakan pada sistem komunikasi satelit yang 

disimulasikan untuk mendapatkan nilai 퐸 /푁  pada kondisi cerah didapatkan dari 

parameter satelit pita-K Winds/Kizuna. Cara perhitungannya dapat dilihat pada 

Tabel IV.1. Perhitungan link budget pada Tabel IV.1 hanya untuk kanal 

komunikasi downlink saja dan pada kondisi cerah untuk mendapatkan nilai 퐸 /

푁 . Nilai 퐸 /푁  di penerima pada kondisi hujan bergantung pada redaman hujan 

dan redaman lainnya di atmosfer. Hujan menyebabkan propagasi sinyal teredam 

sehingga  퐶/푁  di penerima menjadi turun. Selain itu, hujan juga menaikkan 

temperatur derau sehingga nilai figure of merit di penerima menjadi turun. 

Turunnya nilai figure of merit  menyebabkan nilai 퐶/푁  juga turun. Turunnya 

nilai 퐶/푁  berefek kepada turunnya nilai 퐸 /푁 . 
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Tabel IV.1 Parameter link-budget untuk downlink komunikasi satelit 

Winds/Kizuna (Suzuki, 2010) 

Parameters Unit Nilai 
Satellite Longitude (°퐸) 143.0 
Stasiun Bumi (푹풙) 
Latitude (°) -6.9 
Longitude (°) 107.50 
Ketinggian (푘푚) 0.005 
Diameter Antena (푚) 0.45 
Efisiensi Antena  (%) 60 
Polarisasi (sirkular = 45°) (°) 45 
Sudut Elevasi Satelit (°) 48.1 
Jarak (푘푚) 37,199.3 
Link Satelit 
Bit Rate (Mbps) 155.00 
Frekuensi Downlink  (GHz) 18.900 
푇  Satellite Power 
Power Amplifier (dBW) 20 
Redaman feeder (dB) 2.0 
Penguatan antena Satelit 푇  (footprint edge) (dBic) 50.0 
EIRP (dBW) 68 
Redaman Propagasi Cerah 
Redaman ruang bebas (dB) 209.4 
Parameter 푹풙 
Penguatan antena stasiun 푅  (dBic) 37.7 
Temperatur derau kondisi cerah (K) 90.0 
Temperatur derau bumi (K) 26.0 
Temperatur derau feeder (K) 292.0 
Redaman feeder (dB) 1.0 
Noise Figure 푅  (dB) 2.0 
푅  Noise Temperature (clear sky) (dBK) 26.1 
푅  station Noise Figure : 퐺/푇 (dB/K) 10.7 
Downlink link budget 
(퐶/푁 ) downlink (dBHz) 97.9 

(퐸 /푁 ) downlink (dB) 16 
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Gambar IV.1 menunjukkan hasil simulasi perhitungan BER pada data pengukuran 

redaman propagasi pada tahun 2000. Dari hasil simulasi tersebut, diketahui bahwa 

untuk mendapatkan BER 10 , maka kehandalan sistem yang didapatkan adalah 

99,32%. Persentase kehandalan ini menunjukkan bahwa dalam setahun sistem 

akan memberikan nilai BER di atas 10  selama lebih kurang 3592 menit atau 

sekitar 59 jam 52 menit. Dari data simulasi BER pada Gambar IV.1 diketahui 

bahwa untuk mencapai kehandalan sistem sebesar 99,99%, maka nilai BER yang 

bias dijamin ialah sekitar 4,994 × 10 . Sedangkan untuk menjamin kehandalan 

sistem sebesar 99,9%, maka nilai BER yang didapatkan adalah sebesar 4,666 ×

 10 .  

Gambar IV.1 Simulasi BER dari data pengukuran tahun 2000 
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Pengolahan data perhitungan kehandalan dan BER juga dilakukan pada data 

pengukuran tahun 2001 dan data hasil prediksi. Hasil pengolahan data tersebut 

ditunjukkan oleh Tabel IV.2. Dari Tabel IV.2 tersebut, terlihat bahwa nilai BER 

yang didapatkan untuk masing – masing kehandalan antara data pengukuran 

tahnun 2000, 2001 dan data prediksi menunjukkan hasil yang tidak terlalu 

berbeda. Begitu pula dengan nilai kehandalan yang didapatkan untuk nilai BER 

10  memberikan nilai yang hampir sama, yaitu berkisar di 99,19% - 99,32%. 

Nilai – nilai kehandalan maupun BER yang telah disebutkan di atas adalah untuk 

simulasi dengan modulasi QPSK dan tanpa pengkodean kanal. 

 

Tabel IV.2 Perbandingan kehandalan dan BER untuk data pengukuran tahun 

2000, 2001 dan data hasil prediksi 

Tahun 2000 Tahun 2001 Hasil Prediksi 

Kehandalan BER Kehandalan BER Kehandalan BER 

99,99% 4,994 × 10  99,99% 4,965 × 10  99,99% 4,993 × 10  

99,9% 4,666 × 10  99,9% 3,942 × 10  99,9% 4,362 × 10  

99,32% 10  99,19% 10  99,30% 10  

99% 2,5 × 10  99% 7,5 × 10  99% 2,5 × 10  
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IV.4.1 Desain dan Kinerja Modulasi Adaptif 

Sub bab ini akan menjelaskan perbandingan antara kinerja penggunaan modulasi 

QPSK saja seperti pada simulasi di sub bab sebelumnya dan kinerja penggunaan 

modulasi adaptif dengan menggunakan modulasi QPSK dan BPSK. Dari hasil 

simulasi di sub bab sebelumnya, BER yang di dapatkan akan bernilai lebih besar 

dari 10  jika nilai 퐸 /푁  sama dengan atau lebih kecil dari 9,8198 dB. Oleh 

karena itu, pada simulasi modulasi adaptif yang disajikan pada sub bab ini, 

pengubahan modulasi dari QPSK ke modulasi BPSK dilakukan jika nilai 퐸 /푁  

sama dengan atau lebih kecil daripada 9,8198 dB. 

 

 
Gambar IV.2 Simulasi perhitungan kehandalan 99,99% dan 99,9% serta BER 

10  data pengukuran tahun 2000 
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Gambar IV.3 menunjukkan hasil simulasi BER dengan menggunakan modulasi 

adaptif antara QPSK dan BPSK. Dengan menggunakan parameter 퐸 /푁  sebesar 

9,8198, perubahan modulasi dilakukan dari modulasi QPSK ke BPSK dan 

sebaliknya. Dari hasil simulasi, penggunaan modulasi adaptif memberikan 

perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja tersebut dapat dilihat pada Gambar IV.4. 

yang menunjukkan bahwa pada nilai 퐸 /푁  di bawah threshold tertentu, maka 

dilakukan perubahan modulasi dari QPSK ke BPSK dan jika nilai 퐸 /푁  di atas 

nilai threshold tertentu, maka modulasi dikembalikan ke QPSK. Dari hasil 

simulasi tersebut, diketahui bahwa untuk mendapatkan BER 10 , maka 

kehandalan sistem yang didapatkan adalah 99,34%. Persentase kehandalan ini 

menunjukkan bahwa dalam setahun sistem akan memberikan nilai BER di atas 

10  selama lebih kurang 3472 menit atau sekitar 57 jam 52 menit. Dari data 

simulasi BER pada Gambar IV.3 diketahui bahwa untuk mencapai kehandalan 

sistem sebesar 99,99%, maka nilai BER yang bisa dijamin ialah sekitar 4,989 ×

 10 , sedangkan untuk menjamin kehandalan sistem sebesar 99,9%, maka nilai 

BER yang didapatkan adalah sebesar 4,399 × 10 . 

 
Gambar IV.3 Hasil simulasi BER dengan modulasi adaptif menggunakan data 

pengukuran tahun 2000 
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Tabel IV.3 menunjukkan perbandingan kehandalan dan BER untuk data tahun 

pengukuran dan data hasil prediksi jika modulasi adaptif QPSK dan BPSK 

digunakan. 

 

IV.4.2 Desain dan Kinerja Kombinasi Modulasi Adaptif dan Kode Kanal 

Sub bab ini akan menjelaskan perbandingan antara kinerja penggunaan modulasi 

QPSK saja seperti pada simulasi di sub bab sebelumnya dan kinerja penggunaan 

modulasi adaptif dengan menggunakan modulasi adaptif QPSK dan BPSK serta 

Tabel IV.3 Perbandingan kehandalan dan BER untuk data pengukuran tahun 

2000, 2001 dan data hasil prediksi dengan menggunakan modulasi adaptif 

Tahun 2000 Tahun 2001 Hasil Prediksi 

Kehandalan BER Kehandalan BER Kehandalan BER 

99,99% 4,989 × 10  99,99% 4,932 × 10  99,99% 4,985 × 10  

99,9% 4,399 × 10  99,9% 3,396 × 10  99,9% 3,947 × 10  

99,34% 10  99,22% 10  99,33% 10  

99% 2,5 × 10  99% 7,5 × 10  99% 2 × 10  

 

 
Gambar IV.4 Potret perbaikan kinerja dari hasil simulasi penggunaan modulasi 

adaptif (BPSK dan QPSK) dengan menggunakan data tahun 2000. 
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penggunaan kode kanal Reed Solomon, RS(255,223). Dari hasil simulasi di sub 

bab mengenai kinerja modulasi adaptif, BER yang di dapatkan akan bernilai lebih 

besar dari 10  jika nilai 퐸 /푁  sama dengan atau lebih kecil dari 9,6001 dB. 

Oleh karena itu, pada simulasi modulasi adaptif dikombinasikan dengan kode 

kanal yang disajikan pada sub bab ini, penambahan kode kanal dilakukan jika 

nilai 퐸 /푁  sama dengan atau lebih kecil daripada 9,6001 dB untuk 

mempertahankan kualitas dengan BER 10 . 

 

Pada hasil simulasi, bila nilai 퐸 /푁  sama dengan atau lebih kecil dari 6,1571 dB 

maka BER 10  tidak akan bisa dicapai, yang berarti kehandalan link akan lebih 

kecil dari 99,54%. 

IV.5 Usulan Teknik Mitigasi Redaman Propagasi 

Pemodelan propagasi untuk frekuensi di atas 10 GHz perlu mendapat perhatian 

khusus dikarenakan kuat sinyal pada frekuensi kerja tersebut teredam oleh butir 

hujan, awam dan kondisi atmosfer yang lainnya. Semakin tinggi suatu frekuensi, 

maka redamannya semakin tinggi pula sehingga mempengaruhi kinerja sistem 

dimana redaman pada sinyal tersebut menurunkan SNR pada penerima. Jika SNR 

yang diterima memiliki nilai dibawah SNR target, maka link komunikasi tidak 

memenuhi QoS yang diinginkan (misalnya link menjadi tidak available). Oleh 

karena itu, kompensasi atas redaman pada sinyal tersebut menjadi hal yang perlu 

diperhatikan. 

Tabel IV.4 Perbandingan kehandalan dan BER untuk data pengukuran tahun 

2000, 2001 dan data hasil prediksi dengan menggunakan modulasi adaptif 

dikombinasikan dengan penggunaan kode kanal. 

Tahun 2000 Tahun 2001 Hasil Prediksi 

Kehandalan BER Kehandalan BER Kehandalan BER 

99,99% 1,245 × 10  99,99% 1,245 × 10  99,99% 1,245 × 10  

99,9% 1,239 × 10  99,9% 1,21 × 10  99,9% 1,229 × 10  

99,54% 10  99,54% 10  99,56% 10  

99% 3,5258 × 10  99% 4,89 × 10  99% 1,7 × 10  
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Teknik untuk mengatasi redaman propagasi umumnya dikenal dengan nama FMT 

(Fade Mitigation Technique). Beberapa FMT yang telah diimplementasikan 

adalah fade margin, ACM, adaptive data rate dan adaptive spot beam antenna. 

Saat ini, FMT yang paling sering digunakan adalah fade margin, dimana redaman 

sinyal dikompensasi dengan menyediakan margin daya untuk mengatasi fading 

dengan syarat redaman sinyal tidak melebihi margin yang disediakan. Aplikasi 

dari fade margin ini tidak mensyaratkan interaksi antara transmitter dengan 

receiver, oleh karena itu fade margin paling banyak diaplikasikan pada sistem 

satelit, khususnya di bawah Ku-Band. 

Disisi lain, penerapan fade margin ini tdak selamanya tepat digunakan, khususnya 

pada frekuensi di atas 10 GHz, karena akan sangat tidak efisien dari sisi 

penghematan daya dan juga margin daya pancar yang sangat besar yang dpaat 

menyebabkan interferensi. Dengan pertimbangan efisiensi daya dan minimalisasi 

interferensi, maka FMT yang tepat adalah FMT yang adaptif. Desain FMT adaptif 

bagaimanapun juga harus dilakukan secara hati – hati dan memerlukan informasi 

mengenai kanal propagasi yaitu tidak hanya statistik distribusi redaman tahunan 

tetapi juga dinamika sintilasi redaman. 

Pengembangan mengenai time series generator untuk fading hujan saat ini sedang 

dilakukan dan masih dalam penelitian untuk fixed satellite communication. 

Pedekatan pertama dibuat pada tahun 1999-2000 (Audoire dkk, 2001; Fiebig, 

1999; dan Shin dkk, 1999). 

Perkembangan pasar telekomunikasi saat ini didorong oleh meningkatkan 

permintaan dari pengguna/pelanggan untuk palayanan multimedia yang 

membutuhkan kecepatan data yang tinggi. Pada FSS, lebar pita frekuensi yang 

cukup lebar untuk membawa data dengan kecepatan tinggi tdak dialokasikan pada 

frekuensi konvensional mulai frekuensi pita-C hingga pita-Ku. Saat ini lebar pita 

yang ada yang cukup untuk membawa data kecepatan tinggi adalah pita-K, pita-

Q/V atau EHF. 
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Isu yang sangat penting pada desain next-generation satellite communication 

systems untuk membawa data kecepatan tinggi yang berhubungan dengan kanal 

propagasi adalah: 

- Desain pada sistem margin dan availability kanal propagasi, merupakan cara 

konvensional untuk mengatasi efek propagasi pada sistem. Namun, pada 

frekuensi di atas 20 GHz, redaman hujan bukan satu satunya yang ingin 

diatasi, namun juga efek dari redaman gas, redaman awan, dan bahkan efek 

dari depolarisasi. 

- Implementasi FMT pada layer fisik yang bertujuan mengkompensasi efek 

propagasi secara real time karena keterbatasan layer fisik yang sebelumnya. 

- Pengaturan sumber daya secara adaptif, yang bertujan untuk mengalokasikan 

secara dinamis sumber daya satelit yang berhubungan dengan efek propagasi 

agar dapat mengoptimalkan kapasitas sistem secara global 

IV.5.1 Prediksi Redaman Propagasi dengan HMM  

Implementasi FMT mengarah ke sistem desain yang adaptif dimana FMT bereaksi 

secara real time terhadap kondisi propagasi. FMT bereaksi ke dalam sistem 

melalui desain control loop sehingga dapat mengatasi efek redaman propagasi 

secara langsung. FMT tersebut harus dapat men-track variasi sinyal. Dinamika 

dari perubahan kanal propagasi merupakan kunci dari desain sistem pada pita 

frekuensi tinggi dan harus menjadi perhatian utama pada penerapan FMT control 

loop. Dinamika kanal propagasi ini dapat didefinisikan dalam bentuk fade 

duration atau karakteristik spektral. Fade duration dapat membantu untuk 

mengoptimasi kinerja FMT. Karakteristik spektral merupakan hal penting dalam 

menyaring variasi sinyal yang cepat akibat sintilasi.  

Pada (Castanet, 2002 dan Bolea, 2004) telah didemonstrasikan hasil simulasi 

kinerja dari propagasi time series dengan menggunakan FMT control loop untuk 

mengoptimasi.  Data tersebut telah digunakan oleh ahli propagasi namun kadang 

tidak tepat bila digunakan  dalam desain sistem karena data tersebut hanya 

mencakup lokasi, frekuensi dan sudut elevasi tertentu.  Oleh karena itu, alternatif 

untuk data simulasi yang berbasis komputer adalah dengan menggunakan 
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synthesizer time series yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kondisi 

iklim, geologi dan parameter frekuensi. Model ini tidak hanya dapat menghitung 

fungsi transfer tetapi juga berfungsi sebagai time series synthesizer yang 

mencakup seluruh karakteristik temporal, seperti perubahan received signal, 

fungsi transfer, karakteristik spektral dan data statistik. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah bahwa FMT harus dapat men-

track variasi sinyal. FMT yang diusulkan pada penelitian ini menggunakan 

metode prediksi yang telah dibuat sebelumnya namun prediksi yang dilakukan 

adalah prediksi dalam waktu yang singkat. HMM digunakan untuk mengikuti 

perubahan sinyal adalah dengan memprediksi nilai curah hujan dan redaman. 

Pembaruan matriks transisi adalah salah satu cara untuk dapat memprediksi 

dengan tepat. Pembacaan nilai intensitas curah hujan dan redaman saat 푡 

dimasukkan kembali dalam algoritma untuk kemudian digunakan untuk 

memperbarui nilai matriks transisi yang kemudian matriks transisi akan 

memprediksi nilai curah hujan dan redaman di waktu berikutnya, 푡 + 1 

berdasarkan nilai curah hujan dan redaman saat 푡.  

IV.5.2 Teknik Mitigasi Prediktif – Adaptif  

Pada penelitian ini, metode prediksi yang telah dibuat menggunakan HMM 

digunakan untuk memprediksi variasi curah hujan dan variasi redaman untuk 

jangka pendek. HMM akan memprediksi nilai curah hujan dan redaman di waktu 

berikutnya berdasarkan nilai intensitas curah hujan dan redaman saat ini. Hasil 

prediksi redaman dari HMM ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai 

퐸 /푁  prediksi. Nilai 퐸 /푁  prediksi ini dijadikan dasar untuk memberikan 

perintah kepada sistem untuk mengubah modulasi dan/atau menambahkan kode. 

Untuk memudahkan perintah, nilai 퐸 /푁  dikelompokkan menjadi beberapa grup 

dan nantinya sistem memberikan perintah perubahan grup yang bergantung pada 

grup 퐸 /푁  prediksi. Pada teknik mitigasi ini, kondisi kanal  dibagi menjadi 

empat grup, dimana masing masing grup memiliki karakteristik dan bentuk 

mitigasi yang akan dilakukan. Jumlah grup pada teknik mitigasi yang diusulkan 

berkaitan dengan jumlah metode/teknik yang akan digunakan untuk mengatasi 
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redaman propagasi. Teknik yang diusulkan untuk mengatasi redaman adalah 

penggunaan modulasi QPSK, BPSK dan kode kanal RS (255,223). Kombinasi 

antara modulasi dan kode kanal tersebut yang digunakan pada teknik mitigasi ada 

3 macam, yaitu QPSK, BPSK dan BPSK+RS. Jika teknik yang akan digunakan 

lebih dari yang disebutkan di atas, maka jumlah pembagian grup pada skema 

teknik mitigasi dapat lebih dari empat. Pemilihan teknik mitigasi yang akan 

digunakan hanya merupakan contoh dari sekian teknik mitigasi redaman 

propagasi yang ada. Batas nilai 퐸 /푁  antar grup didasarkan pada kinerja 

modulasi adaptif dan pengkodean kanal yang dibahas pada sub-bab sebelumnya 

untuk mencapai BER 10 . Pada grup pertama, jika nilai 퐸 /푁  diatas 9,8198 dB, 

maka sistem menggunakan modulasi QPSK tanpa perlu menggunakan kode kanal. 

Grup kedua adalah jika nilai nilai 퐸 /푁  sama dengan atau lebih kecil dari 9,8198 

dB, maka sistem menurunkan level modulasi ke BPSK untuk mempertahankan 

BER 10 . Grup ketiga adalah jika nilai nilai 퐸 /푁  sama dengan atau lebih kecil 

dari 9,6001 dB, maka sistem menurunkan level modulasi ke BPSK dan 

menambahkan kode kanal RS(255,223) untuk mempertahankan BER 10 . Dan 

grup keempat ialah grup dimana sistem tidak berfungsi (unavailable) dikarenakan 

kondisi kanal yang tidak memenuhi persyaratan BER 10 . Teknik mitigasi ini 

didesain untuk mendapatkan sistem dengan BER maksimum 10  dan 

kehandalan 99,5%. 

Grup 1: 
> 9,8198 dB 
BER 10  

Grup 2: 
9,6001 ≤ ≤ 9,8198 dB 

BER 10  
Grup 3: 

6,1571 ≤ ≤ 9,6001 dB 
BER 10  

Grup 4: 
< 6,1571 dB 

BER < 10  

Gambar IV.5 Pembagian grup teknik mitigasi 

Sebuah teknik mitigasi dapat bekerja optimal jika kondisi kanal diketahui secara 

baik. Oleh karena itu, metode prediksi yang dikembangkan pada penelitian ini 

digunakan untuk memprediksi kondisi kanal. Teknik mitigasi yang diusulkan pada 

penelitian ini membagi kondisi kanal menjadi empat grup seperti yang dapat 
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dilihat pada Gambar IV.5. Dengan menggunakan metode prediksi yang 

dikembangkan sebelumnya, nilai 퐸 /푁  pada saat 푡 + 1diprediksi pada saat 푡 dan 

disimbolkan sebagai 퐸 /푁 . Besarnya nilai 퐸 /푁  akan menentukan jenis 

modulasi dan kode kanal yang digunakan. Teknik mitigasi prediktif – adaptif ini 

cukup efektif ketika disimulasikan pada sebuah sistem komunikasi dan hasil 

prediksi dari teknik mitigasi ini memberikan nilai akurasi sebesar 99,7513%, 

dimana persentase akurasi tersebut didapatkan dengan membandingkan grup 

퐸 /푁  dan grup 퐸 /푁  sebenarnya pada saat 푡 + 1 yang disimbolkan dengan 

퐸 /푁  . Jika grup 퐸 /푁  sama dengan grup 퐸 /푁  , maka hasil prediksi 

dikatakan benar sedangkan jika grup 퐸 /푁  tidak sama dengan grup 퐸 /푁  , 

maka hasil prediksi dikatakan salah. Algoritma selengkapnya dapat dilihat pada 

Gambar IV.6. Pada saat 푡, sistem membaca matriks transisi, 퐏 dan matriks emisi, 

퐅 yang telah tersimpan sebelumnya. Pada saat yang sama, sistem juga melakukan 

pengukuran nilai intensitas curah hujan, 푟 , nilai redaman propagasi 퐴   dan 

퐸 /푁   . Setelah nilai 푟   dan 퐴  diukur, kemudian kedua nilai tersebut 

dimasukkan ke dalam deretan data urut waktunya masing – masing yang telah 

terekam sebelumnya, yaitu 푟  ditambahkan ke deretan data intensitas curah hujan 

dan 퐴  ditambahkan ke deretan data redaman propagasi. Tujuan penambahan data 

pada saat 푡 ini adalah untuk memperbarui matriks transisi dan matriks emisinya. 

Setelah matriks transisi dan matriks emisi tersebut diperbarui, selanjutnya sistem 

memprediksi nilai intensitas curah hujan pada saat 푡 + 1 yang disimbolkan 

sebagai 푟   dan nilai redaman propagasi pada saat 푡 + 1 yang disimbolkan 

sebagai 퐴 . Setelah nilai 푟  dan 퐴  didapatkan, maka selanjutnya sistem 

menghitung nilai 퐸 /푁  berdasarkan nilai  퐴 . Nilai 퐸 /푁   ini 

digunakan untuk menentukan grup, jenis modulasi dan kode kanal yang akan 

digunakan pada saat 푡 + 1. Pada saat 푡 + 1, sistem menggunakan modulasi dan 

kode kanal yang telah diprediksikan sebelumnya dan juga mengukur nilai 푟   

dan 퐴 ,  lalu menghitung nilai 퐸 /푁   berdasarkan nilai 퐴 . Selain itu 

sistem juga membandingkan nilai 퐸 /푁  dengan nilai  퐸 /푁   untuk 

menghitung apakah prediksi yang dilakukan benar atau salah. 
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Gambar IV.6 Usulan algoritma teknik mitigasi prediktif – adaptif dengan 

pembaruan nilai matriks transisi  
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Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

V.1 Kesimpulan 

Redaman hujan merupakan redaman yang mendominasi dari total redaman yang 

dialami oleh sinyal yang berpropagasi pada frekuensi di atas 10 GHz. Salah satu 

karakteristik pita-K adalah besarnya redaman bergantung pada kondisi atmosfer 

khususnya ketika pada kondisi hujan, dimana kuat sinyal teredam sangat tinggi 

oleh butir air dibandingkan redaman hujan pada frekuensi di bawahnya. Oleh 

karena itu, pengetahuan mengenai karakteristik/dimanika redaman hujan perlu 

diketahui agar dapat dilakukan upaya mengurangi atau menghilangkan efek dari 

redaman hujan tersebut. Metode prediksi intensitas curah hujan dan redaman 

propagasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara membangkitkan deretan 

waktu curah hujan dan redaman propagasi dengan metode HMM. Pemilihan 

metode HMM ialah didasari dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan 

proses Markov, model kanal yang dikembangkan tetap mempertimbangkan 

memori kanal. Parameter HMM pada penelitian ini, seperti peluang kondisi awal, 

peluang transisi dan peluang keluaran simbol didapatkan dari pengolahan data 

hasil pengukuran. State pada metode ini merepresentasikan  nilai intensitas curah 

hujan dan jumlah state pada metode ini adalah 129 state. Penentuan jumlah state 

ini berdasarkan hasil pengukuran dimana variasi nilai intensitas curah hujan 

adalah sebanyak 129. Sedangkan simbol keluaran pada metode ini 

merepresentasikan nilai redaman propagasi, dimana nilai redaman propagasi ini 

bergantung pada nilai intensitas curah hujan. Jumlah simbol keluaran pada metode 

ini adalah 1943 simbol keluaran yang berdasarkan variasi nilai redaman propagasi 

dari data hasil pengukuran. Secara umum, validasi yang dilakukan terhadap 

metode yang dikembangkan pada penelitian ini membuktikan hipotesis awal 

bahwa metode HMM merupakan salah satu metode yang tepat untuk memprediksi 

kanal. Nilai koefisien determinasi intensitas hujan terhadap redaman propagasi 

antara hasil prediksi dengan data pengukuran memberikan nilai yang hampir 
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sama, dimana bias antara koefisien determinasi hasil prediksi dan data pengukuran 

masih berada di bawah 5%.   

Selain mengembangkan metode prediksi redaman propagasi hujan, penelitian ini 

juga mengusulkan suatu teknik mitigasi adaptif dengan menggunakan metode 

yang telah dikembangkan sebelumnya. Sebuah teknik mitigasi dapat bekerja 

optimal jika kondisi kanal diketahui secara baik. Oleh karena itu, metode yang 

dikembangkan pada penelitian ini digunakan sebagai  metode prediksi kondisi 

kanal untuk jangka pendek. Teknik mitigasi yang diusulkan pada penelitian ini 

membagi kondisi kanal menjadi empat kondisi, dimana masing – masing  kondisi 

ditentukan berdasarkan nilai 퐸 /푁 . Dengan menggunakan metode yang 

dikembangkan sebelumnya, nilai 퐸 /푁  pada saat 푡 + 1diprediksi pada saat 푡. 

Besarnya nilai 퐸 /푁  hasil prediksi akan menentukan jenis modulasi dan kode 

kanal yang digunakan. Teknik mitigasi prediktif – adaptif ini cukup efektif ketika 

disimulasikan pada sebuah sistem komunikasi dan hasil prediksi dari teknik 

mitigasi ini memberikan nilai akurasi sebesar 99,7513%. 

V.2 Saran 

Pengembangan metode prediksi ini menggunakan data pengukuran dengan 

kecepatan sampling (sampling rate) yang rendah, yaitu 1/60 Hz atau satu sampel 

tiap menitnya. Perubahan nilai intensitas curah hujan yang lambat masih cukup 

dengan kecepatan sampling yang rendah. Namun pada nilai redaman propagasi, 

perubahan dapat terjadi dengan sangat cepat akibat sintilasi dan scattering, 

sehingga untuk mendapatkan semua nilai redaman propagasi yang terjadi selama 

waktu pengukuran, penggunaan kecepatan sampling yang tinggi sangat 

diperlukan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah pengukuran 

yang dilakukan sebaiknya menggunakan sampling rate yang tinggi sehingga 

diharapkan semua nilai redaman propagasi akibat sintilasi dan scattering dapat 

terekam dan menyempurnakan hasil prediksi yang diajukan. 
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