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Abstrak 

Baso Maruddani. Kinerja Diversitas Ruang Pada Sistem Code Division Multiple 
Access 

 
Fading dalam komunikasi wireless dapat menurunkan kinerja sistem. CDMA 
sebagai suatu sistem komunikasi wireless menggunakan power control untuk 
mengatasi fading yang dialami oleh sinyal. Namun power control tidak cukup 
efektif dalam mengatasi fading ketika sinyal berada dalam kondisi deep fading. 
Dalam komunikasi wireless, teknik diversitas runag diyakini sangat efektif untuk 
mengatasi fading yang dialami sinyal, khususnya deep fading, karena teknik 
diversitas dapat mengurangi deep fading yang terjadi. 
 
Pada penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah peningkatan kinerja sistem 
komunikasi CDMA ketika teknik diversitas ruang dikombinasikan dengan power 
control untuk mengatasi fading. Rumusan masalah penelitian ini adalah deep 
fading terlebih dahulu diatasi dengan teknik diversitas sehingga deep fading bisa 
dikurangi lalu kemudian power control bekerja untuk mengatasi shallow fading. 
Penelitian ini mensimulasikan kinerja sistem, dimana algoritma power control 
yang digunakan adalah fixed step dan algoritma kombinasi diversitas yang 
digunakan adalah selective diversity combining.  
 
Hasil simulasi kombinasi teknik diversitas ruang dan power control ini 
menunjukkan peningkatan kinerja sistem secara signifikan khususnya pada 
kondisi dimana frekuensi Doppler user lebih kecil daripada 1/10 dari nilai power 
control rate. Pada kondisi dimana frekuensi Doppler user lebih besar daripada 
1/10 dari nilai power control rate, peningkatan kinerja juga terjadi, namun kurva 
BER terhadap Eb/I0  cenderung mendekati ke arah karakteristik kanal fading. 
 
Kata Kunci : CDMA, power control, diversitas ruang, fading. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 
 

I.1 Latar Belakang 

Dalam sistem komunikasi wireless, daya sinyal yang dikirimkan akan fluktuatif 

ketika sampai di receiver. Hal itu dikarenakan sepanjang jalur antara transmitter 

dan receiver sinyal mengalami fading. Fading tersebut menyebabkan kondisi 

dimana sinyal yang diterima tersebut terlalu jelek untuk dilakukan pemrosesan 

sinyal selanjutnya, yaitu deteksi. Fading dapat dikategorikan menjadi dua macam, 

yaitu larga scale fading dan small scale fading. Large scale fading erat kaitannya 

dengan prediksi pathloss sedangkan small scale fading lebih disebabkan  karena 

keadaan kanal propagasi yang bersifat dispersive dan sifat keberubahannya 

bergantung terhadap waku karena pergerakan user atau objek di sekitar daerah 

propagasi. Dalam komunikasi wireless, terdapat banyak metoda dalam mengatasi 

fading yang terjadi antara lain dengan metoda fading margin, metoda diversitas, 

metoda interleaving dan metoda channel coding [2]. 

 

Sebagai salah satu bentuk komunikasi wireless, sistem Code Division Multiple 

Access (CDMA) dinilai relatif lebih baik daripada sistem Time Division Multiple 

Access (TDMA) ataupun Frequency Division Multiple Access (FDMA). Pada 

sistem CDMA, kapasitas kanal lebih besar dibandingkan dengan sistem TDMA 

maupun FDMA [1],[3],[4] karena walaupun dengan timeslot dan frekuensi yang 

sama, suatu user masih dapat dibedakan dari user lainnya dengan menggunakan 

perbedaan kode. Ditambah lagi dengan penggunaan ulang frekuensi. Walaupun 
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demikian, karena adanya masalah near-far, co-channel dan adjacent cell 

interference, CDMA memerlukan penggunaan power control sehingga 

keuntungan-keuntungan sistem ini dapat dimanfaatkan dengan baik. 

 

Masalah utama pada CDMA ialah adanya interferensi multiuser. Hal ini 

disebabkan semua user menggunakan bandwidth yang sama pada waktu yang 

sama sehingga jika digunakan kode yang tidak orthogonal maka semua user 

saling menginterferensi satu dengan yang lain. Jarak antara base station dengan 

suatu mobile station mempengaruhi kekuatan sinyal yang diterima oleh base 

station tersebut. User yang jaraknya dekat dengan base station akan lebih 

mendominasi daripada user yang relatif lebih jauh. Masalah ini dapat diatasi 

dengan power control, yaitu dengan memproses agar mean daya yang diterima 

base station sama untuk setiap user. 

 

Pada dasarnya, power control yang digunakan pada CDMA belum cukup efektif 

untuk mengatasi fading yang terjadi. Power control hanya efektif untuk kondisi 

shallow fading, dimana fluktuasi fading kecil, sehingga step size power control 

dapat mengatasi fading tersebut. Namun, pada kondisi deep fading, power control 

tak dapat bekerja dengan baik karena keterbatasan step size yang dimilikinya 

sehingga power control tidak dapat mengatasi deep fading. Oleh karena itu, 

penelitian ini mengkombinasikan power control dengan teknik diversitas, dimana 

teknik diversitas ini diyakini dapat mengatasi deep fading yang terjadi. Pada 

penelitian ini, teknik diversitas digunakan untuk mengatasi deep fading yang 
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terjadi, sehingga deep fading dapat menjadi shallow fading. Kemudian untuk 

kondisi shallow fading diatasi dengan power control. 

 

I.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peningkatan 

kinerja sistem CDMA jika digunakan algoritma power control yang 

dikombinasikan dengan penggunaan teknik diversitas pada receiver (dalam hal ini 

di base station) jika digunakan dua dan tiga buah antena penerima. Hasil dari 

simulasi penelitian ini diharapkan memberikan peningkatan kinerja sistem CDMA 

yang signifikan dari gabungan penggunaan power control dan diversitas antena, 

dibandingkan hanya menggunakan power control saja. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Fading dalam komunikasi wireless dapat menurunkan kinerja sistem. Karena 

adanya fading, sinyal yang diterima di receiver menjadi fluktuatif. CDMA sebagai 

suatu sistem komunikasi wireless menggunakan power control untuk 

mengendalikan daya pancar dan juga untuk mengatasi kondisi fading yang 

dialami oleh sinyal. Namun permasalahan pada power control timbul karena 

power control memiliki keterbatasan dalam mengatasi fading. Keterbatasan 

tersebut adalah power control tidak cukup efektif untuk mengatasi fading ketika 

sinyal berada dalam kondisi deep fading. Hal itu dikarenakan besaran step size 

power control tidak dapat ditentukan dengan tepat. 
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Dalam komunikasi wireless, teknik diversitas diyakini sangat efektif untuk 

mengatasi fading yang dialami sinyal, khususnya deep fading. Pada dasarnya, 

teknik diversitas ini mengolah informasi dari beberapa sinyal yang independen 

dan tidak saling berkorelasi namun memiliki kandungan informasi yang sama. 

 

Pada penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah peningkatan kinerja sistem 

komunikasi CDMA ketika teknik diversitas dikombinasikan dengan power 

control untuk mengatasi deep fading dan shallow fading yang dialami sinyal. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah fading yang dialami oleh sinyal terlebih 

dahulu diatasi dengan teknik diversitas sehingga deep fading bisa dikurangi lalu 

kemudian power control bekerja untuk membuat fading menjadi lebih dangkal 

lagi. Penelitian ini mensimulasikan kinerja sistem, dimana algoritma power 

control yang digunakan adalah fixed step dan algoritma kombinasi diversitas yang 

digunakan adalah selective diversity combining. Pada simulasi diharapkan dengan 

adanya penggunaan power control dan teknik diversitas ini, maka terjadi 

peningkatan kinerja yang cukup signifikan dikarenakan keefektifan kedua teknik, 

power control dan diversitas, dalam mengatasi fading yang terjadi. 

 

I.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan pembatasan sebagai berikut : 

(1) Open-loop power control yang digunakan pada kanal downlink dianggap 

sudah berfungsi dengan sempurna untuk mengatasi efek near far dan 

shadowing. 
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(2) Closed-loop power control digunakan pada kanal uplink untuk memperoleh 

kinerja BER berdasarkan pengukuran signal to interference ratio (SIR). 

(3) Sifat kanal wireless fading yang digunakan adalah kanal slow dan flat fading 

dengan fluktuasi sinyal terdistribusi Rayleigh. 

(4) Kanal downlink bersifat ideal dimana kinerjanya diasumsikan seperti kinerja 

AWGN, tidak terjadi error ketika transmisi bit PCC dan delay transmisi 

hanya satu timeslot. 

(5) Multipleaccess Interference (MAI) yang diperhitungkan hanya berasal dari 

sel yang sama. 

(6) Antena yang digunakan pada base station adalah dua dan tiga buah. 

(7) Algoritma diversity combining yang digunakan adalah selective diversity 

combining. 

(8) Algoritma power control yang digunakan adalah fixed step power control 

dengan besar step size adalah 1 dB. 

(9) Analisis dilakukan pada layanan voice. 

(10) Penelitian ini dilakukan dengan simulasi MatLab untuk mengevaluasi 

kinerja BER power control dengan algoritma fixed-step yang 

dikombinasikan dengan penggunaan diversitas antena pada base station. 

Hasil simulasi yang dilakukan tersebut akan analisis untuk mengambil suatu 

kesimpulan akan peningkatan yang terjadi bila power control 

dikombinasikan dengan diversitas antena. Analisis juga dilakukan untuk 

mendapatkan peningkatan dari kapasitas sistem 
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 BAB II  KAJIAN TEORI 

KAJIAN TEORI 
 

II.1 Konsep Dasar Code Division Multiple Access 

Pada pengembangan akses jamak, teknik spektrum tersebar yang awalnya 

dikembangkan di kalangan militer telah diterapkan untuk sistem komunikasi 

nonmiliter. Kelebihan teknik spektrum tersebar cocok untuk diterapkan di bidang 

militer yaitu dapat beroperasi pada level daya yang rendah, tahan terhadap 

interferensi, dan dapat menyembunyikan data dalam interferensi pada kanal 

komunikasi sehingga menjamin kerahasiaan data.  

 

Konsep sistem spektrum tersebar didasarkan pada teori C.E. Shannon untuk 

kapasitas saluran transmisi, yaitu [3]: 

 

   





 

N
SWC 1log 2      (2.10) 

 

dimana C merupakan kapasitas kanal transmisi (bps), W bandwidth transmisi 

(Hz), S level daya sinyal (Watt), dan N merupakan level daya derau / noise (Watt). 

Dari (2.1), jika pada kanal transmisi terdapat daya derau yang tinggi maka 

terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 

kanal transmisi, yaitu: 
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(1) Menaikkan level daya sinyal S jauh lebih besar dari daya derau N untuk 

memperoleh nilai S/N yang tinggi dengan bandwidth transmisi tetap kecil. 

(2) Memperbesar bandwidth W jauh melebihi bandwidth sinyal informasi dengan 

nilai S/N tetap kecil.  

 

Teknik spektrum tersebar menggunakan cara yang kedua yaitu dengan 

membiarkan nilai S/N tetap kecil namun memperbesar bandwidth transmisinya. 

Faktor pelebaran bandwidth disebut spreading factor atau processing gain (M) 

yaitu perbandingan antara bandwidth transmisi W dengan bandwidth atau data 

rate informasi R, secara matematis ditulis sebagai: 

 

    
R
WM       (2.11) 

 

Gambar II.2 menunjukkan proses pelebaran bandwidth transmisi akibat simbol 

yang dikirim mengalami spreading. Pada gambar terlihat bahwa spektrum sinyal 

setelah proses spreading mungkin lebih kecil dari daya derau. Hal ini memberikan 

keuntungan dalam menjaga kerahasiaan data yang dikirim. 
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Gambar II.1 Pelebaran bandwidth setelah proses spreading [6] 

 

Teknik spektrum tersebar yang paling banyak digunakan pada sistem selular 

bergerak adalah direct sequence spread spectrum (DS-SS) dimana sinyal 

informasi atau data biner dikalikan secara langsung dengan suatu pengkode 

berupa spreading sequence yang bersifat acak.  

 

 

Gambar II.2 Transmisi data sistem CDMA single user baseband [6] 
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II.1.1 Model Kanal pada Sistem CDMA 

Pada sistem komunikasi selular dikenal adanya kanal downlink atau forward link 

dan kanal uplink atau reverse link, lihat gambar II.4. Kanal uplink merupakan 

kanal komunikasi dari mobile station ke base station sedangkan untuk arah 

sebaliknya yaitu kanal komunikasi dari base station ke mobile station disebut 

kanal downlink. Karakteristik kanal uplink dan downlink pada sistem CDMA 

multiuser berbeda, hal ini menyebabkan perlakuan kedua kanal terhadap power 

control berbeda juga . 

 

 

Gambar II.3 Kanal uplink dan downlink [6] 

 

II.1.1.1 Model Kanal Downlink 

Pada kanal downlink, sinyal dari setiap user dapat ditransmisikan secara sinkron 

oleh base station karena dikirim dari lokasi base station yang sama. Sinyal-sinyal 

tersebut akan melalui kanal multipath yang sama dan mengalami redaman 

propagasi serta fading secara simultan sehingga pada kanal downlink spreading 

Kanal Uplink 

Kanal Downlink 
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sequence orthogonal dapat digunakan.  Untuk lebih jelas dapat diperhatikan 

gambar II.5. 

 

 

Gambar II.4 Model kanal downlink [6] 

 

Data user ke-k, bk(n), yang akan dikirim ditebar oleh spreading sequence user ke-

k itu sendiri, ck(m). Semua data dari setiap user yang telah mengalami spreading 

dikirim dalam satu carrier melalui kanal downlink yang sama. Pada mobile 

station, sinyal yang diterima mengalami despreading untuk mendapatkan simbol 

yang dipancarkan oleh base station. Ketika pada kanal komunikasi, sinyal yang 

dikirim melalui variasi multipath fading yang sama, artinya jika sinyal user yang 

diamati tinggi maka sinyal interferensi dari user lain juga tinggi, dimana besar 

daya sinyalnya sama (misal P). Demikian juga ketika level sinyal user yang 

diamati rendah, level sinyal user lain juga rendah. Oleh karena itu signal to 

interference ratio (SIR) pada kanal downlink cenderung tetap. 

 

b k ( n ) 
c k ( m ) 
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PK

PSIR
n ).1(2 




     (2.12) 

 

dengan σn
2 merupakan thermal noise, P daya yang diterima setiap user, dan K 

adalah jumlah user. Dari (2.3), jika thermal noise diabaikan maka SIR = 1/(K-1). 

Jika pada kanal ini digunakan kode yang ortogonal maka korelasi silang antara 

kode user yang diamati dengan user lainnya sama dengan nol artinya tidak terjadi 

multiple access interference (MAI). Oleh karena itu untuk sistem sel tunggal, 

penggunaan power control pada kanal downlink tidak begitu penting. Namun pada 

sistem sel jamak, power control dibutuhkan untuk mengatasi interferensi dari sel-

sel lain karena sinyal user dari sel berbeda tidak sepenuhnya orthogonal. 

 

II.1.1.2 Model Kanal Uplink 

Setiap user yang akan berkomunikasi ke base station melalui kanal uplink 

memancarkan sinyal dari lokasi yang berbeda-beda bahkan mungkin user tersebut 

bergerak dengan kecepatan atau percepatan tertentu sehingga sinyal yang diterima 

base station menjadi tidak sinkron. Hal ini menyebabkan kode orthogonal tidak 

dapat digunakan pada kanal uplink karena sifat keorthogonalan kode tidak dapat 

dipertahankan. Setiap mobile station berkomunikasi dengan base station dengan 

menggunakan carrier yang berbeda-beda. Satu carrier membawa satu user. 

Sinyal pancar dari setiap user mengalami mekanisme propagasi yang berbeda-

beda dengan fading yang berbeda juga. Hal ini menyebabkan level sinyal yang 

diterima di base station menjadi tidak sama untuk setiap user sehingga 
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menimbulkan MAI. MAI merupakan suatu masalah serius yang harus diatasi 

karena dapat mengurangi kapasitas sistem secara signifikan.  

 

Pada basestation, sinyal yang dikirim user ke-k akan dideteksi dengan melakukan 

korelasi silang antara sinyal yang diterima dengan kode dari user ke-k tersebut. 

Karena pada kanal uplink tidak dapat digunakan kode orthogonal, korelasi silang 

antara kode user yang diamati dengan user lain tidak sama dengan nol sehingga 

user tersebut pasti mengalami MAI dari (K-1) user lainnya. Ditambah lagi level 

sinyal yang diterima di base station tidak sama untuk semua user karena masing-

masing user memiliki variasi fading yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan 

user yang lebih dekat dengan base station akan lebih mendominasi karena level 

sinyal pancar user tersebut yang diterima oleh base station lebih besar daripada 

level sinyal pancar user lain yang berada jauh dari base station. Akibatnya sinyal 

akan mengalami fluktuasi SIR. Itulah sebabnya power control pada kanal uplink 

sangat diperlukan sehingga dapat dicapai kapasitas sistem yang tinggi. Seperti 

yang telah dibahas di atas, gambar II.6 menunjukkan model kanal uplink yang 

disederhanakan pada sistem CDMA. 
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Gambar II.5 Model kanal uplink  [6] 

 

II.2 Power Control Pada CDMA 

Power control pada CDMA dapat diklasifikasi menjadi beberapa kategori. 

Menurut algoritma yang digunakan power control dapat dibagi menjadi open-loop 

power control, closed-loop power control, dan outer-loop power. 

 

II.2.1 Open Loop Power Control 

Near-far effect merupakan permasalahan yang terjadi karena jarak tiap mobile 

station ke base station tidak sama. Sinyal dari tiap mobile station akan mengalami 

redaman propagasi yang berbeda, tergantung pada jarak antara mobile station 

dengan base station. Open-loop power control didesain untuk memastikan bahwa 

besarnya daya yang diterima dari tiap user pada base station akan sama (secara 

rata-rata). Pada algoritma open loop, mobile station bisa menghitung daya pancar 

yang dibutuhkan dengan menggunakan estimasi dari sinyal downlink (tidak 
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dibutuhkan informasi feedback). Hal ini adalah karena redaman propagasi large 

scale bersifat resiprokatif (timbal balik) pada kanal uplink dan downlink.  

 

Untuk mengatasi permasalahan efek near-far secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa mobile station yang berada jauh dari base station seharusnya memancarkan 

sinyal dengan daya yang lebih besar dibandingkan dengan mobile station yang 

lebih dekat ke base station. Sinyal yang dikirim oleh mobile station harus 

memiliki daya sebesar [1]: 

 

   t r off pP P P P         (2.13) 

dengan: 

Pt (dBm) = daya yang harus dipancarkan MS, 

Pr (dBm) = daya yang diterima pada MS, 

Poff (dB)  = parameter offset daya, 

Pp (dB)    = parameter penyesuaian daya 

 

Parameter offset daya digunakan untuk mengkompensasi band frekuensi/frekuensi 

carrier yang digunakan. Untuk fc = 1800 MHz maka Poff = -76 dB, sedangkan 

untuk fc = 900 MHz maka Poff = -73 dB [1]. Adapun parameter penyesuaian daya 

digunakan untuk mengkompensasi perbedaan dari bentuk dan ukuran sel, daya 

pancar base station, dan sensitivitas penerima [1]. 
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II.2.2 Closed Loop Power Control 

Closed-loop power control bertujuan untuk menghilangkan fluktuasi sinyal karena 

redaman small scale propagation. Berbeda dengan redaman large scale 

propagation, redaman small-scale propagation pada uplink dan downlink tidak 

memiliki korelasi apapun. Jadi, untuk mengendalikan fading pada uplink 

informasi kanal uplink harus diestimasi pada base station dan di-feedback ke 

mobile station, sehingga mobile station bisa menyesuaikan daya yang dipancarkan 

sesuai dengan informasi feedback. Untuk memperoleh informasi kanal uplink, 

base station bisa mengestimasi daya sinyal atau SIR. Akan tetapi pada CDMA 

power control berdasarkan SIR lebih disukai daripada power control berdasarkan 

daya sinyal karena CDMA bersifat interference limited (dibatasi oleh interferensi 

sistem) [1]. 

 

Power Control berdasarkan SIR dirasa lebih praktis karena nilai SIR akan 

mencerminkan nilai BER yang diterima sebagai kriteria utama dalam 

mendefinisikan QoS. Terutama pada kanal uplink, power control berdasarkan SIR 

memiliki kemampuan untuk merespon perubahan interferensi yang dirasakan oleh 

penerima uplink di tiap mobile station [7]. Adapun power control berdasarkan 

daya sinyal mengandalkan pengukuran yang akurat dari parameter absolut kanal 

radio. Algoritma ini didasarkan pada prinsip bahwa daya harus disesuaikan sesuai 

dengan variasi kanal radio yang terukur [7]. Model closed-loop power control 

pada uplink bisa dilihat pada gambar II.7 

. 
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Gambar II.6 Model closed-loop power control [1] 

 

Pada model di atas, daya sinyal atau SIR pertama kali diestimasi pada base station 

untuk tiap time slot Tp, yang berkorespondensi dengan satu interval power control. 

Pada gambar II.7, besaran yang diestimasi ini dilambangkan dengan γest. 

Kemudian γest dibandingkan dengan level daya yang diinginkan (target), yaitu 

γtarget. Perbedaan antara SIR terestimasi dengan level yang diinginkan kemudian 

dikuantisasi dan dikirim ke mobile station melalui kanal downlink sebagai 

representasi biner dari bit PCC (Power Control Command). Bit perintah ini 

dimultipleksing dengan data user. Mobile station kemudian mengekstrak bit PCC 

dari data stream (aliran data) downlink dan menggunakannya untuk menyesuaikan 

daya pancarnya. Karena pada kenyataannya kanal downlink tidak bersifat ideal, 

bit PCC yang diterima mobile station bisa mengalami error. Error pada bit PCC 

dimodelkan sebagai kuantitas multiplikatif (besaran pengali) dengan polaritas bit 

yang berlawanan dengan bit PCC yang dikirimkan. Terdapat juga delay pada loop 
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kontrol tersebut. Delay itu disebut juga feedback loop delay dan dituliskan sebagai 

pengali D terhadap interval power control Tp, dimana D merupakan sebuah 

integer. Setelah bit PCC diterima oleh mobile station, bit tersebut digunakan 

untuk menyesuaikan daya pancar sesuai dengan step-size yang dibutuhkan, PCC × 

Δp. Meskipun demikian, akibat adanya feedback delay daya pancar mobile station 

(setelah penyesuaian) kemungkinan tidak bisa mengkompensasi kondisi kanal 

sebenarnya (pada saat itu juga), karena pada saat mobile station menyesuaikan 

dayanya kondisi kanal kemungkinan sudah berubah akibat situasi fading [1]. 

 

Umpan balik (feedback) yang dikirim ke mobile station bisa berupa satu bit biner 

atau beberapa bit biner. Umpan balik berupa satu bit biner hanya dapat 

menaikkan/menurunkan level daya pada besar tertentu (fixed-step size). Umpan 

balik berupa beberapa bit biner dapat mengatur perubahan daya pancar untuk 

lebih dari satu nilai (variable-step size). Penggunaan umpan balik berupa satu bit 

akan lebih menghemat penggunaan bandwidth. Selain itu, algoritma fixed-step 

size lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan algoritma variable-step 

size [8]. 

 

Step pada power control dipengaruhi oleh frekuensi Doppler mobile station. 

Untuk frekuensi Doppler yang rendah, Step size power control tidak boleh terlalu 

tinggi. Hal ini disebabkan karena fading yang dialami oleh sinyal adalah fading 

yang lambat. Jadi dengan step size yang kecil power control mampu mengatasi 

permasalahan fading. Pada frekuensi Doppler yang sangat tinggi, besaran step size 

juga tidak boleh terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena variasi sinyal terjadi 



18 

 

 

 

cukup cepat. Jika menggunakan step size yang besar, pada suatu saat dapat terjadi 

keadaan di mana sinyal terkontrol memiliki SIR melebihi SIR yang diinginkan. 

Dengan fixed-step yang besar, SIR sinyal terkontrol akan diturunkan secara drastis 

sehingga fluktuasi sinyal setelah dikendalikan power control masih bervariasi. 

 

II.3.3 Outer Loop Power Control 

Pada sistem sebenarnya, meskipun daya pancar dikendalikan, masih mungkin 

terjadi fluktuasi pada SIR yang diterima oleh base station. Fluktuasi SIR ini 

disebut power control error, dan level error ini bisa bervariasi antar user 

bergantung pada kondisi propagasi, kecepatan mobilitas, dan factor lainnya. Nilai 

SIR yang dibutuhkan untuk memperoleh kinerja BER yang diinginkan tergantung 

dari distribusi SIR itu sendiri. Untuk memperoleh kinerja BER yang sama, user 

dengan fluktuasi SIR yang tinggi harus dioperasikan pada Eb/I0 yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan user lain dengan fluktuasi SIR yang lebih rendah. Jadi, 

untuk memperoleh kinerja yang diinginkan, user yang berbeda bisa membutuhkan 

nilai SIR yang berbeda. Agar hal ini memungkinkan, dibutuhkan outer-loop 

power control untuk menyesuaikan level SIR yang diinginkan. base station 

melakukan pengukuran BER dan kemudian dibandingkan dengan BER yang 

diinginkan. Jika BER hasil pengukuran lebih baik dari BER yang diinginkan maka 

level SIR dikurangi, jika tidak maka level SIR ditambah. Jadi parameter kendali 

untuk outer-loop power control adalah bit error rate (BER) [1]. Bisa dikatakan 

bahwa outer-loop power control merupakan penyempurna kinerja closed-loop 

power control. 
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II.3 Diversitas Ruang pada Komunikasi Wireless 

Fading secara definitif adalah penurunan dan fluktuasi daya di penerima yang 

menyebabkan suatu kondisi dimana sinyal yang diterima terlalu jelek untuk 

dilaukan pemrosesan sinyal selanjutnya, yaitu deteksi. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa fading dapat dikategorikan menjadi dua macam 

fading, yaitu large scale fading dan small scale fading. Untuk mengatasi fading 

yang terjadi pada komunikasi wireless sangat bergantung pada jenis fading yang 

dialami. Seperti contoh untuk large scale fading, cara mengatasinya dapat dengan 

cara fading margin dan diversitas. Sedangkan untuk small scale fading, metoda 

untuk mengatasinya adalah dengan diversitas dan power control [2]. Diversitas 

merupakan salah satu metoda yang dapat mengatasi kedua jenis fading tersebut. 

Definisi  dari diversitas adalah teknik untuk mengatasi multipath fading dengan 

menggunakan dua atau lebih sinyal yang secara statistik independen  (dalam 

waktu, frekuensi, spasial, atau polarisasi) antara satu dengan lainnya. Jadi pada 

prinsipnya diversitas mengolah informasi yang sama dari beberapa sinyal yang 

independent dan tidak saling berkorelasi antara sinyal yang ada yang 

dikombinasikan oleh susunan penerima.  

 

Pada umumnya terdapat tiga buah teknik diversitas, yaitu time diversity (diversitas 

waktu), frequency diversity (diversitas frekuensi) dan space diversity (diversitas 

ruang). Pada time diversity, beberapa path sinyal yang datang membawa informasi 

yang sama namun tiba pada time slot yang berbeda, yang kemudian sinyal-sinyal 

tersebut dikombinasikan. Perbedaan waktu kedatangan antara satu path sinyal 
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dengan sinyal lainnya harus tidak saling berkorelasi (uncorrelated) sehingga 

keuntungan dari penggunaan diversity bisa didapatkan. 

 

Pada frequency diversity, gain dari diversitas frekuensi didapatkan dari beberapa 

path sinyal yang datang yang membawa informasi yang sama namun 

menggunakan frekuensi carier yang berbeda yang kemudian sinyal sinyal tersebut 

dikombinasikan. Pemisahan frekuensi dari beberapa frekuensi carier yang 

berbeda harus melebihi bandwidth dari kanal tersebut. Pada space diversity atau 

yang biasa diimplementasikan dalam bentuk antenna diversity adalah gain yang 

didapatkan dari sinyal datang yang membawa informasi yang sama  yang 

diperoleh dari antena penerima yang berbeda yang kemudian sinyal-sinyal 

tersebut dikombinasikan. Jarak pemisahan dari satu antena dengan antena lainnya 

harus melebihi jarak dari kanal tersebut. 

 

Pada sistem selular, diversitas ruang dalam bentuk susunan antena biasanya 

diimplementasikan pada base station, karena kemudahannya untuk 

diimplementasikan dibandingkan jika diimplementasikan pada mobile station. 

Penerimaan diversitas pada base station digunakan untuk mendapatkan gain pada 

kanal uplink, sedangkan pemancaran diversitas pada base station digunakan untuk 

mendapatkan gain pada kanal downlink. 

 

Dimisalkan terdapat L buah antena penerima dengan fading yang saling 

independen. Umumnya, untuk mendapatkan path sinyal yang saling independen, 
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jarak antar elemen antena adalah 10 kali panjang gelombang. Berikut adalah 

gambar sederhana dari diversitas susunan antena. 

 



0est 1est
Kest

est

 

Gambar II.7 Model sederhana metoda diversitas antena [2] 

 

Terdapat beberapa algoritma untuk mengkombinasikan path sinyal yang datang 

pada receiver, yaitu selective combining, equal gain combining dan maximal gain 

combining. Pada selective combining, algoritma ini memilih sinyal yang memiliki 

kekuatan sinyal (SIR) yang paling tinggi. Pada gambar diatas, bila diilustrasikan 

bahwa sinyal dengan SIR terbesar dimiliki oleh X1(t), maka nilai w1 adalah 

bernilai 1 sedangkan nilai wi dimana i tidak sama dengan 1 adalah bernilai 0. Pada 

equal gain combining, algoritma-nya mengkombinasikan langsung sinyal yang 

datang dari semua antena. Sehingga bila equal gain combining ini diilustrasikan 

oleh gambar diatas, maka semua nilai komponen wi bernilai 1. Sedangkan pada 

maximal gain combining, algoritmanya ialah mengkombinasikan seluruh sinyal 

yang datang dari semua antena seperti pada equal gain combining, namun masing-
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masing sinyal datang tersebut memiliki koefisien factor tertentu untuk masing 

masing sinyal. Sehingga bila diilustrasikan oleh gambar diatas, masing-masing 

nilai wi pada gambar di atas memiliki bobot tertentu sehingga keluaran dari 

combining ini merupakan nilai terbesar. 

 

Pada penelitian kali ini, metoda diversity combining yang digunakan adalah 

selective diversity combining dimana algoritma pada selective diversity combining 

termasuk sederhana. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh simulasi yang bisa mewakili keadaan 

riil di lapangan (saat menerapkan algoritma power control). Penelitian ini akan 

dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu: 

(1) Studi literatur tentang konsep dasar komunikasi selular CDMA, mekanisme 

power control dan teknik diversitas khususnya diversitas. Hasil kajian dari 

studi literatur tersebut digunakan untuk membuat simulasi yang diteliti pada 

penelitian ini, yaitu simulasi kinerja sistem komunikasi CDMA yang 

mengkombinasikan penggunaan power control dan teknik diversitas. 

Simulasi ini menggunakan software MATLAB 7.0 

(2) Mengkaji hasil simulasi yang telah diperoleh dengan menggunakan teori-

teori terkait dari hasil studi. Kajian tersebut kemudian dianalisis untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari penggunaan diversitas dan power 

control pada CDMA. Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat pada grafik 

nilai BER sebagai fungsi dari SIR. 

(3) Mengevaluasi hasil analisis yang didapat dari simulasi yang telah dilakukan, 

untuk memperoleh kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. 

 

III.1 Perancangan dan Simulasi Kombinasi Power Control dan Diversitas 

Ruang 

 

Simulator yang digunakan pada penelitian ini adalah Matlab. Percobaan dengan 

simulasi Matlab ini dilakukan dalam tiga bagian, yaitu pembuatan simulator 

23 
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fading Rayleigh, pembuatan program untuk mensimulasikan kinerja power 

control (CLPC) dengan algoritma fixed-step pada kanal uplink dan pembuatan 

program untuk mensimulasikan kinerja sistem dengan metoda CLPC algoritma 

fixed step dikombinasikan dengan penggunaan metoda diversitas dengan 

algoritma selective diversity combining (SDC). Pada penelitian ini, simulasi 

dilakukan pada keadaan ideal, dimana berarti tidak terjadi error transmisi untuk 

bit power control command (PCC) pada kanal downlink dan juga delay umpan 

balik hanya satu timeslot. Selain itupula, kanal fading pada penelitian ini 

menggunakan kanal fading yang sifatnya slow fading dan flat fading, dimana slow 

fading berarti waktu koheren kanal lebih besar daripada waktu durasi simbol dan 

flat fading ialah waktu dimana multipath delay spread lebih kecil daripada waktu 

simbol sehingga dianggap tidak terjadi intersymbol interference.  

 

Untuk ketiga jenis simulasi yang telah disebutkan di atas, parameter yang 

digunakan adalah sama untuk semua simulasi. Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan parameter dari simulasi yang dilakukan : 

 

Tabel III.1 Parameter Simulasi 

Parameter Notasi Nilai 

Frekuensi Carrier fc 1,8 GHz 

Jumlah User K 10 

Kecepatan User v 10, 20, …, 100 km/jam 

Bit Rate Rb 120 kbps 

Symbol Rate Rs 60 ksps 
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Chip Rate Rc 3,84 Mcps 

Periode Power Control Tp 0,667 ms 

Jumlah chip  2560 chip/time slot 

Processing Gain M 64 

Jumlah simbol B 40 simbol/time slot 

Power update step size Δp 1 dB 

 

 

III.2 Simulasi Kanal Fading Rayleigh 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada kanal uplink sistem komunikasi 

mobile / wireless terjadi multipath fading yang memiliki distribusi Rayleigh, 

sehingga kanal ini disebut sebagai kanal fading Rayleigh. Oleh karena itu, untuk 

mendesain suatu algoritma power control yang baik, atau paling tidak untuk 

melakukan simulasi power control terlebih dahulu harus mensimulasikan kanal 

fading Rayleigh. Salah satu metoda yang paling sering digunakan untuk 

mensimulasikan kanal fading Rayleigh adalah metoda/simulator Jake [1]. Metoda 

Jake menggunakan teorema limit untuk menunjukkan bahwa sinyal baseband 

yang diterima dari kanal multipath fading menyerupai distribusi Gaussian 

kompleks untuk jumlah lintasan yang sangat banyak (ketika lintasannya banyak). 

Metoda Jake juga mengasumsikan bahwa tidak ada komunikasi LOS antara 

pemancar dan penerima. Untuk menjelaskan model tersebut secara sederhana, 

lihat kembali persamaan (2.8), yaitu: 
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dimana Φl(t) = 2π(fDcosψlt - fcτl). Dengan mengasumsikan sudut kedatangan ψ 

memiliki distribusi uniform pada [0, 2π] maka bisa dituliskan: 
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l l L
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       (3.2) 

 

Dengan menormalisasikan Cl sehingga daya rata-rata total merupakan satuan (Cl
2 

=1/L) dan menetapkan bahwa L/2 adalah bilangan bulat ganjil maka deret pada 

(3.1) bisa ditulis ulang sebagai: 
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  (3.3) 

 

Bagian pertama dari penjumlahan pada (3.3) mewakili gelombang dengan 

Doppler spread dari +fDcos(2π/L) hingga -fDcos(2π/L) ketika l berubah dari 1 

hingga L/2 – 1, sedangkan bagian kedua gelombang memiliki Doppler spread dari 

-fDcos(2π/L) hingga +fDcos(2π/L). Bagian ketiga dan keempat mewakili 

gelombang dengan Doppler spread maksimum, yaitu +fD dan –fD. Persamaan 

pada (3.3) menunjukkan bahwa terjadi overlap pada frekuensi [1], [9]. 
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Persamaan (3.3) juga bisa dituliskan dalam bentuk gelombang yang tidak ada 

overlap pada frekuensinya dengan menggunakan indeks penjumlahan dari l = 1 

hingga L0, dimana L0 = ½(L/2 – 1), sebagai berikut [1], [9]: 
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  (3.4) 

 

Metoda Jake ini akan menghasilkan sinyal pada penerima sebagai r(t) = rI(t) + 

jrQ(t) (I adalah komponen in-phase dan Q adalah komponen quadrature), dimana 

tiap komponen adalah [9]: 
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 (3.7) 

 

dan N adalah jumlah lintasan, v adalah kecepatan mobile station, dan λc adalah 

panjang gelombang sinyal carrier. 

 

Untuk menghasilkan data yang akurat, nilai N harus lebih besar atau sama dengan 

10 [9]. Pada simulator ini digunakan nilai N = 34 sehingga M = 8. Realisasi 

metoda Jake dapat dilihat pada gambar III.1. 
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Gambar III.1 Realisasi simulator fading Rayleigh menggunakan metoda Jake [9] 

 

III.3 Simulasi Kombinasi Power Control dan Diversitas Antena 

 

Untuk simulasi power control diasumsikan permasalahan near-far effect dan 

shadowing dapat diatasi dengan baik oleh open-loop power control sehingga 

sinyal yang diterima oleh mobile station secara rata-rata adalah konstan. 

Algoritma open-loop power control ini hanya untuk mengatasi fluktuasi yang 

ditimbulkan oleh flat fading terdistribusi Rayleigh. Proses power control dari 

algoritma ini berdasarkan pada pengukuran SIR yang dilakukan pada base station.  
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Berikut ini adalah skema dari algoritma fixed step power control yang 

disimulasikan. 
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Gambar III.2 Skema algoritma fixed-step closed-loop power control 

 

Untuk setiap timeslot, base station menentukan besar SIR untuk tiap user. 

Selanjutnya sinyal yang diterima dari mobile station akan dibandingkan SIR-nya 

dengan SIR yang telah ditentukan di atas. Hasil ini disebut sebagai error signal 

e(i). Jika e(i) > 0 Power Command Decision akan menghasilkan bit bernilai -1. 

Jika sebaliknya, nilai yang dihasilkan adalah +1. Nilai-nilai ini disebut PCC 

(Power Control Command). Implementasinya sendiri dapat menggunakan PCM. 

Bit PCC kemudian dikirimkan ke mobile station melalui kanal downlink. Seperti 
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terlihat pada gambar III.2, bit PCC dapat mengalami error. Bit PCC juga 

mengalami delay akibat propagasinya.  Kedua efek ini tidak dapat dielakkan. Bit 

PCC yang diterima oleh mobile station kemudian dikalikan dengan besar step 

power control. Selanjutnya hasil ini dilewatkan pada integrator untuk  mengubah 

level daya sinyal yang akan dikirim oleh mobile station 

 

Pada prosedur simulasi diasumsikan sistem menggunakan frekuensi carrier 1.8 

GHz. Sinyal CDMA dimodulasi QPSK dengan bit rate 120 kbps. Karena tiap 

simbol terdiri dari dua bit, maka symbol rate sistem adalah 60 ksps. Power control 

dilakukan pada tiap 0,667 ms (Tp = 0,667 ms) sehingga power control rate adalah 

1,5 kHz. Chip rate dari sistem CDMA yang digunakan adalah 3,84 Mcps. Dengan 

demikian, untuk satu time slot terdapat chip sebanyak : 

3,84 jumlah chip = 2560 
1,5 

Mcps chip
kHz


 

Processing gain untuk sistem ini diasumsikan adalah 64 (M = 64). Jadi untuk tiap 

time slot terdapat symbol sebanyak : 

2560 40 symbol/time slot
64

Symbol B  
 

Pada base station data ini kemudian dilakukan proses despreading dengan kode 

spreading yang bersesuaian. Di sini dapat dihitung besaran SIR dari data yang 

diterima. Selanjutnya nilai SIR yang diperoleh dibandingkan dengan nilai SIR 

yang diinginkan. Jika SIR yang diterima lebih kecil dari yang diharapkan, base 

station mengirimkan bit -1 ke mobile station yang selanjutnya diterjemahkan oleh 

mobile station untuk menaikkan level daya sebesar Δp. Demikian pula sebaliknya. 
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Sedangkan untuk simulasi dengan kombinasi power control dan diversitas, 

simulasi yang dilakukan hampir seperti pada simulasi power control. Open loop 

power control pada simulasi ini juga dianggap telah sempurna dalam mengatasi 

near-far effect dan shadowing.  

 

Proses yang dilakukan pada simulasi ini adalah berdasarkan bahwa sinyal yang 

dikirim dari mobile station mengalami berbagai efek baik itu pemantulan, difraksi 

maupun hamburan yang mengakibatkan sinyal yang sampai di base station terdiri 

dari banyak jalur sinyal yang memiliki besaran yang berbeda-beda dan mengalami 

fading yang berbeda-beda pula namun masing-masing sinyal tersebut 

mengandung informasi yang sama. Masing-masing sinyal tersebut diterima oleh 

masing-masing antena penerima, dimana tiap antena penerima menerima dan 

memproses satu sinyal. Oleh karena itu, asumsi yang digunakan adalah jika 

terdapat dua antena pada base station, maka hanya terdapat dua buah jalur sinyal, 

dan jika terdapat tiga buah antena penerima di base station, maka dianggap hanya 

terdapat tiga buah jalur sinyal.  

 

Pemrosesan yang dilakukan di penerima adalah dengan metoda selective diversity 

combining yaitu masing-masing antena penerima menghitung SIR tiap sinyal 

yang diterimanya kemudian membandingkan dengan SIR sinyal dari antena lain. 

Pemrosesan sinyal atau perhitungan SIR yang kemudian memilih SIR yang 

terbesar dilakukan tiap timeslot. SIR sinyal yang terbesar tersebut kemudian 

dipilih sebagai keluaran dari blok diversitas dan kemudian masuk ke sistem power 
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control. SIR output dari blok diversitas yang digunakan sebagai input pada SIR 

power control digunakan untuk dibandingkan dengan SIR target.  

 

Pada bagian ini dilakukan simulasi dengan dua buah antena dan tiga buah antena 

di base station. Hasil simulasi tersebut akan dibandingkan dengan hasil simulasi 

jika hanya menggunakan power control saja tanpa ada penggunaan teknik 

diversitas pada base station. 
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BAB IV HASIL SIMULASI DAN ANALISIS 

HASIL SIMULASI DAN ANALISIS 
 

IV.1 Simulasi Kanal Fading Rayleigh 

Berikut ini adalah hasil simulasi dari kanal fading Rayleigh untuk user dengan 

kecepatan 10 km/jam dan 70 km/jam.  
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Gambar IV.1 Kanal fading Rayleigh dengan frekuensi Doppler 16,67 Hz 
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Gambar IV.2 Kanal fading Rayleigh dengan frekuensi Doppler 116,67 Hz 

 

Dari hasil simulasi fading Rayleigh diatas, bisa dilihat bahwa untuk user yang 

bergerak dengan kecepatan tertentu, maka fading yang dialami juga berbeda. Hal 

itu karena fading Rayleigh bergantung pada frekuensi Doppler. Frekuensi Doppler 

merupakan perubahan frekuensi atau pergerakan frekuensi radio yang disebabkan 

oleh pergerakan user (mobile station). Pergeseran frekuensi ini bergantung pada 

kecepatan dan arah gerak user. Hal itu menyebabkan modulasi frekuensi acak 

pada sinyal radio bergerak. Frekuensi Doppler dipengaruhi oleh propagasi 

lintasan jamak yang dapat memberikan pergeseran positif atau negatif pada saat 

yang sama untuk lintasan yang berbeda. Pada saat user bergerak relatif terhadap 

base station, user merasakan bergesernya frekuensi yang diterima dari frekuensi 

pemancar. Seperti diketahui, rumus frekuensi doopler tersebut adalah [10] : 
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/d
c c

v vf
c f

      [4.1] 

dimana  v merupakan kecepatan gerak user dan λC merupakan panjang gelombang 

dari frekuensi carrier yang digunakan pemancar sistem komunikasi. Frekuensi 

Doppler ini menyebabkan turunnya kualitas penerimaan suara [10]: 

Sehingga, untuk semua user, frekuensi Doppler yang dialami adalah :  

 

Tabel IV.1 Frekuensi Doppler masing-masing user 

User dengan Kecepatan (km/jam) fDTp Frekuensi Doppler (Hz) 

10 0,011 16,67 

20 0,022 33,33 

30 0,033 50 

40 0,044 66,67 

50 0,055 83,33 

60 0,067 100 

70 0,078 116,67 

80 0,089 133,33 

90 0,1 150 

100 0,112 166,67 

 

 

Dapat diketahui juga dari gambar IV.1 dan gambar IV.2, bahwa deep fading lebih 

banyak dialami oleh user yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Fading inilah 

yang merupakan masalah pada sistem komunikasi wireless karena fading ini 

menyebabkan sinyal yang diterima di base station berfluktuasi (naik-turun). 

Terlebih dengan adanya deep fading, sangat menjadi masalah pada sistem CDMA 
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karena pada kondisi tertentu, deep fading ini tidak dapat diatasi hanya dengan 

power control.  

 

IV.2 Simulasi Power Control dan Diversitas Ruang (Antena) 

Dari hasil simulasi ketika sistem CDMA hanya menggunakan power control saja 

dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar IV.3 SIR power control (fD = 16,67, ΔP = 1 dB) 

 

Dari hasil simulasi di atas, bisa terlihat bahwa dengan menggunakan power 

control, sinyal berkisar pada nilai SIR yang diinginkan. Dengan power control, 

sinyal yang mengalami fading yang rendah, dayanya akan dinaikkan. Dan 

demikian pula sebaliknya, sinyal yang berada pada fading yang tinggi, akan 

diturunkan dayanya oleh power control. Namun dapat terlihat pada gambar diatas, 
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power control memiliki keterbatasan dalam mengatasi fading yang sangat dalam 

(deep fading). Sinyal yang berada pada deep fading, baik fading yang sangat 

dalam maupun fading yang sangat tinggi, tidak dapat diatasi secara efektif oleh 

power control karena nilai besaran step size yang sangat terbatas. Sehingga 

walaupun power control telah bekerja, sinyal akibat deep fading tidak teratasi. 

 

Pada dasarnya perintah yang diberikan oleh base station ke mobile station untuk 

menaikkan atau menurunkan daya pancarnya dilakukan per timeslot. Namun 

karena algoritma close loop power control yang digunakan adalah fixed step, 

maka algoritma tersebut hanya memerintahkan mobile station untuk meng-update 

daya pancarnya sebesar step size. Kelemahan utama dari fixed step power control 

adalah besar step size update tidak dapat ditentukan dengan tepat. Jika step size 

terlalu kecil, maka power control tidak dapat mengatasi deep fading yang terjadi. 

Jika step size terlalu besar, maka power control tidak berfungsi baik pada kondisi 

shallow fading. Sebenarnya telah diaplikasikan suatu metoda power control 

dengan step size update yang variatif, yaitu step size update-nya terdiri dari 

beberapa ukuran, yang dinamakan variable step power control. Namun kelemahan 

dari variable step power control ini adalah bit PCC yang dimilikinya terdiri lebih 

dari satu bit sehingga memakai kapasitas bandwidth yang lebih besar 

dibandingkan dari fixed step power control yang hanya menggunakan satu bit. 

Penggunaan bit PCC yang lebih dari satu  bit pada variable step power control 

menurunkan kapasitas sistem. 
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Dalam komunikasi wireless, teknik diversitas ruang diyakini dapat memperbaiki 

kinerja sistem komunikasi khususnya dalam hal mengatasi fading. Di bawah ini 

akan diperlihatkan hasil simulasi yang terjadi pada blok diversitas. Seperti yang 

telah dijelaskan pada bab perancangan di atas, algoritma diversitas yang 

digunakan adalah selective diversity combining. Pada algoritma diversitas ini, 

sistem akan memilih SIR yang terbesar yang diukur dari masing-masing SIR yang 

diterima oleh masing masing antena penerima di base station.  

 

Berikut ini adalah hasil simulasi pada blok diversitas. Hasil ini menjelaskan 

prosedur yang terjadi yaitu bagaimana metoda selective diversity combining 

bekerja. 
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Gambar IV.4 Level sinyal keluaran blok diversitas dengan 2 antena (fD = 16,67) 
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Dapat terlihat dari gambar diatas, bahwa deep fading dapat dikurangi dengan 

menggunakan teknik diversitas ruang (antena). Metoda diversitas ini memilih 

level sinyal yang paling besar dari semua level daya yang diterimanya untuk 

kemudian menghitung SIR-nya. Berikut gambar dari SIR yang dihitung pada 

keluaran blok diversitas dengan dua buah antena yang kemudian dikontrol 

kembali oleh power control.  
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Gambar IV.5 SIR kombinasi power control dan diversitas  (fD = 16,67, ΔP = 1 dB, jumlah antena 

= 2 buah) 

 

Bila kita melihat gambar IV.4, deep fading telah berkurang dengan penggunaan 

diversitas ruang. Hal itu menyebabkan power control bekerja dengan lebih efektif. 

Hal tesebut dapat dilihat pada gambar IV.5. Bila kita membandingkan gambar 

IV.3 dan gambar IV.5, SIR sinyal pada gambar IV.5 sudah berkisar pada SIR 
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yang diinginkan dan fluktuasi SIR akibat fading juga lebih sedikit dibandingkan 

pada gambar IV.3. 

 

Dalam sistem komunikasi wireless, kinerja sistem dapat dievaluasi dalam BER 

sebagai fungsi dari Eb/I0. Jika sistem bekerja sempurna, maka kinerja sistem yang 

diperoleh adalah seperti kinerja AWGN, yaitu suatu kinerja yang sangat ideal dan 

tidak mungkin terpenuhi dalam keadaan riil. Kinerja AWGN untuk modulasi 

QPSK dapat ditulis sebagai [3] [4] : 
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Namun jika sistem sangat tidak ideal, maka kinerja yang diperoleh adalah suatu 

kinerja fading, yaitu bila sinyal melewati kinerja kanal AWGN dan kanal fading 

Rayleigh. Untuk kanal fading Rayleigh, modulasi QPSK, kinerja BER sebagai 

fungsi Eb/I0 dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 

 BER  = 











2/1
2/1

2
1


  


















0

0

/1
/1

2
1

IE
IE

b

b    (4.3) 

 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab perancangan sebelumnya, penelitian ini 

juga mensimulasikan kinerja dari sistem. Hasil simulasi digambarkan dalam 

grafik fungsi BER terhadap Eb/I0. Simulasi ini akan menunjukkan perbandingan 

Eb/I0 yang diperlukan sebuah sistem CDMA untuk mencapai BER tertentu jika 
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sistem hanya menggunakan power control saja dengan sistem jika menggunakan 

kombinasi dari power control dan diversitas ruang. Seperti dijelaskan di bagian 

perancangan simulasi pada bab sebelumnya, diversitas ruang (antena) yang 

digunakan hanya pada base station saja, tidak ada diversitas ruang pada mobile 

station. 

 

Berikut adalah gambar hasil simulasi untuk beberapa user, dimana hasil simulasi 

ditunjukkan oleh kurva fungsi BER terhadap Eb/I0. Kurva yang berwarna merah 

menunjukkan performansi sistem ketika hanya menggunakan power control saja 

dengan algoritma fixed step sedangkan kurva yang berwarna hijau menunjukkan 

performansi sistem ketika power control algoritma fixed step dikombinasikan 

dengan diversitas ruang dengan dua buah antena. 
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Gambar IV.6 Grafik kinerja BER terhadap Eb/I0  untuk fDTp = 0,011 
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Gambar IV.7 Grafik kinerja BER terhadap Eb/I0  untuk fDTp = 0,033 
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Gambar IV.8 Grafik kinerja BER terhadap Eb/I0  untuk fDTp = 0,1 
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Dapat dilihat dari gambar IV.6 sampai dengan IV.8 hasil simulasi diatas, 

penggunaan diversitas ruang memberikan perbaikan kinerja pada sistem 

komunikasi. Hal itu bisa dikarenakan dengan penggunaan diversitas, deep fading 

yang terjadi bisa diatasi, baik itu jumlah deep fading yang terjadi dapat berkurang 

seperti yang terlihat pada gambar IV.4. Oleh karena itu, power control dapat 

bekerja dengan lebih baik. 

 

Idealnya, agar power control dapat bekerja secara efektif, frekuensi power control 

paling tidak sebaiknya bernilai 10 kali dari frekuensi Doppler, fD [1]. Dari hasil 

simulasi diatas, untuk user yang memiliki fekuensi Doppler lebih kecil dari 1/10 

power control rate, kurva BER terhadap Eb/I0  masih menunjukkan peningkatan 

kinerja yang signifikan. Hal itu dikarenakan selain penggunaan diversitas dapat 

mengurangi jumlah deep fading secara optimal, power control juga bekerja secara 

efektif. Dalam kondisi dimana frekuensi Doppler lebih kecil dari 1/10 dari 

frekuensi power control, power control rate masih sanggup untuk mengimbangi 

kecepatan dari fading rate. Hal itu dapat terlihar dari gambar IV.6 sampai gambar 

IV.13. 

 

Untuk user yang berada pada kondisi dimana nilai frekuensi Doppler-nya lebih 

besar dari 1/10 frekuensi power control, penggunaan diversitas juga memberikan 

peningkatan kinerja, namun kurva BER terhadap Eb/I0  untuk user-user tersebut 

berkisar pada kurva fading. Hal itu dikarenakan power control yang tidak bekerja 

efektif pada kondisi jika nilai frekuensi Doppler-nya lebih besar dari 1/10 

frekuensi power control karena power control rate tidak dapat mengimbangi 
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fading rate, sehingga walaupun diversitas bekerja dengan baik dengan 

mengurangi deep fading, namun kinerja sistem kembali dirusak oleh power 

control. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1 Kesimpulan 

Deep fading lebih sering terjadi pada user yang memiliki kecepatan yang lebih 

tinggi. Hal itu dikarenakan fading memiliki korelasi dengan Doppler spread. 

Sebaliknya, untuk user yang memiliki kecepatan rendah jarang mengalami deep 

fading. 

 

Pada simulasi yang dilakukan, penggunaan teknik diversitas sangat efektif untuk 

mengatasi fading, khususnya deep fading. Dengan menggabungkan teknik power 

control dan diversitas ruang, kinerja sistem CDMA dapat ditingkatkan 

dibandingkan dengan hanya menggunakan power control saja tanpa 

mengkombinasikannya dengan teknik diversitas. Peningkatan kinerja sistem 

CDMA dengan kombinasi antara power control dan diversitas diperoleh dengan 

signifikan pada user ketika kondisi dimana frekuensi Doppler user lebih kecil dari 

1/10 dari frekuensi power control. Pada kondisi dimana frekuensi Doppler user 

lebih kecil dari 1/10 dari frekuensi power control, kombinasi power control dan 

diversitas memberikan peningkatan yang sangat signifikan ketika fading rate 

tinggi dibandingkan ketika fading rate rendah. Hal itu dikarenakan, ketika fading 

rate tinggi, teknik diversitas sangat efektif mengurangi deep fading yang terjadi 

dan juga power control masih mampu mengimbangi fading rate, sehingga baik 

power control maupun diversitas bekerja dengan sangat efektif. Sedangkan pada 
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kondisi dimana frekuensi Doppler user lebih besar dari 1/10 dari frekuensi power 

control, walaupun hasil simulasi menunjukkan bahwa teknik diversitas telah 

mampu mengatasi fading, khususnya deep fading, dengan baik, namun power 

control masih menjadi masalah karena keterbatasan akan power control rate dan 

juga delay loop pada pengiriman bit PCC. 

 

Penggunaan jumlah antena menentukan keefektifan teknik diversitas dalam 

mengatasi fading. Dari hasil simulasi, fading lebih efektif diatasi dengan 

penggunaan dua buah antena dibandingkan dengan penggunaan satu buah antena. 

Hal itu membuat peningkatan kinerja dari teknik pengkombinasian power control 

dengan dua buah antena yang dapat dilihat pada kurva BER terhadap Eb/I0 

memberikan hasil yang lebih baik. 

 

V.2 Saran 

Algoritma teknik diversitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

algoritma selective diversity combining. Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

digunakan algoritma lain yang secara teoritis memberikan hasil yang lebih baik 

seperti maximal ratio combining maupun equal gain combining. 

 

Algoritma power control pada penelitian ini hanya menggunakan fixed step power 

control dengan besaran step size yaitu 1 dB. Untuk penelitian selanjutnya, dapat 

digunakan algoritma power control yang lain seperti variable step power control 

dan dapat juga dengan mengoptimasi besaran step size sehingga untuk fading rate 

tertentu digunakan besaran step size tertentu (adaptive step power control) 
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