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ABSTRAK

Pada saat ini fasilitas komunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, tak terkecuali
sampai anak-anak pun sudah memilikinya. Perkembangan komunikasi juga tak luput dari kemajuan
dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan komunikasi. drive test merupakan salah satu
bagian pekerjaan dalam optimasi jaringan. tujuan drive test adalah mengumpulkan informasi jaringan
secara real di lapangan. Informasi yang dikumpulkan merupakan kondisi aktual Radio Frequency (RF)
di suatu Base Transceiver Station (BTS) maupun dalam lingkup base station sub-system (BSS) yang
dilakukan dengan mobil sehingga pengukuran dilakukan bergerak.
G-net track pro merupakan suatu alat atau software untuk melakukan drive test pada jaringan, maka
pada tugas akhir ini akan dilakukan analisis performansi jaringan pada 2 provider seluler yang berbeda
sebagai media bahan analisis.
Kata Kunci : Drive test, melakukan analisis performansi jaringan 3G berbasis G-net track pro.
ABSTRACT
At already have it the development of communication is also not spared from the the time of this
communication facility has become a staple for every people, no exception to a child progress and the
increasing human need for communication. test drive is one part of the work in optimization of the
network. the purpose of tet drive is to collect network information in real in the field. the information
collected is the actual condition of the radio frequency ( Rf ) in abase transceiver stasion ( BTS ) to
take in the scope of the base stasion sub system which is done with the car so the measurement is done
on the move.
G-net track pro is a tool or software to do the test drive on the network, then at the end of this task will
be carried aot the analysis of the network performance on the two celluler provider different as the
media material anlysis.
KEYWORDS: Test drive, do a performance analysis of the 3G network. based g-net track pro.
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Naskah Direvisi
Naskah Diterbitkan
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1. PENDAHULUAN
Pada saat ini komunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok pada setiap kalangan,
tak terkecuali sampai anak-anak pun sudah menggunakannya. Berkembangnya
komunikasi juga tak luput dari majunya dan semakin naiknya kebutuhan manusia
akan komunikasi. Banyaknya operator seluler jadi secara langsung semua operator
dibawa pada daya saing yang ketat untuk memikat jumlah pelanggan seluler yang
juga semakin meningkat. Saat ini sangat ramai kita jumpai provider yang menawarkan
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fasilitas tersebut, seperti hal nya saja sangat di minati oleh para pemilik telepon
seluler, selain karena semakin familiarnya penggunaan handphone hal ini dapat di
picu karena semakin baik atau semakin bagus fasilitas yang ditawarkan.
Di Indonesia sekarang ini ada 5 vendor dengan segala produk komunikasi yang di
ajukan. Tentu semakin meningkat perusahaan yang bergerak dalam bisnis ini, hal ini
tidak akan pernah luput dari daya saing pasar. Sebagai pengguna kita tentu tidak
peduli dengan hal ini, yang penting menikmati semua fasilitasnya dan dapat
memenuhi semua kebutuhan, banyaknya pengguna telekomunikasi yang meningkat
bisa jadi penyebab turunnya kualitas layanan.
Maka operator harus menjaga cara kerja jaringan dengan cara drive test dan
optimasi jaringan secara terus-terusan. Analis data untuk mengetahui sebab masalah
yang terjadi dan cara untuk mengatasi turunnya layanan jaringan. Maka pada
penelitian kali ini saya melakukan percobaan perbandingan beberapa operator GSM
yang ada di Indonesia sehingga kita dapat mengetahui mana diantara penyedia
layanan komunikasi jaringan yang paling baik.
Oleh sebab itu, para operator jaringan 3G bersaing untuk sediakan jaringan dan
layanan yang prima, jadi penelitian menganalisis operator yang baik secara
performansi.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Pengumpulan Data
Adapun metode yang dilakukan penulis untuk memperoleh data secara lengkap
serta akurat, adapun langkah–langkah yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data
adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Metode ini terdiri dari pencatatan serta pengamatan secara sistematis terhadap
subjek-subjek yang akan diteliti. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan
data yang terdiri dari tujuan penelitian, perencanaan dan pencatatatan secara
sistematis, beserta kontrol keandalan (reliabilitas) dan keasliannya (validalitas).
b. Dokumentasi
Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi
diamana data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen sesuai dengan hasil
penelitian yang akan diteliti lebih lanjut dan memiliki keaslian tidak terdapat rekayasa
karena dalam pengumpulan data-data tersebut telah sesuai dengan berdasarkan hasil
penelitian
c. Studi Pustaka
Metode ini merupakan kumpulan data yang terdiri dari buku-buku yang merujuk
kepada penelitian
2.2 Metode Analisa
Penulis menganalisa sebuah jaringan data pada 3G memlalui perangkat software
G-net track pro sebagai media pembawa performansi pada jaringan 3G, dan
menganalisa Rscp pada kedua jaringan tersebut.
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2.3 Metode Perancangan
Dalam metode perancangan ini penulis dapat mengetahui performansi pada kedua
jaringan dan bahan atau alat apa saja yang dibutuhkan.
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Tempat Dan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kecamatan cakung ( DKI jakarta ). Waktu penelitian
dilaksanakan pada pertengahan bulan 15 april 2017 dan di akhiri pada pertengahan
bulan 15 juli 2017.
3.2 Diagram Alir Penelitian

Gambar 1. Diagram alir penelitian
Agar mempermudah pembahasan dan pengambilan data serta dapat dilakukan
secara tepat dan terarah maka dibuat dengan alur seperti diatas. Berikut disampaikan
penjelasan secara Jelas dan terarah dari setiap kegiatan yang di lakukan.
3.2.1 Metode Mengidentifikasi Masalah
Berbagai permasalahan tentang jaringan 3G dilapangan dan melakukan
perbandingan antara operator yang digunakan pada saat drive test. Dan menemukan
solusi dari masalah yang terjadi di lapangan tersebut. Operator yang digunakan pada
saat drive test adalah Telkomsel dan XL
3.2.2 Uji Lapangan ( Drive Test )
Uji Lapangan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di tempat
penelitian yaitu di kecamatan cakung ( Jakarta Timur ) dan mengumpulkan data-data
yang di perlukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada saat penelitian
Ejournal Kajian Teknik Elektro Vol.3 No.1 (Maret – Agustus 2018)
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berlangsung. Dan menentukan rute penelitian yang akan di lakukan dalam beberapa
hari.
3.2.3 Pengukuran Data
Proses pengambilan data operasi dilakukan pada area kecamatan Cakung (
Jakarta Timur ) dengan menggunakan handset berbasis android Samsung galaxy grand
duos GT-19082 dengan OS 4.2.2 Jelly Bean dan menggunakan aplikasi perangkat
lunak G-Net Track Pro version 6.4.
3.2.4 Pengumpulan Data.
Pada penelitian ini penulis pengumpulan data dari hasil pengukuran diatas dan
analisa kualitas daya sinyal 3G menggunakan handset berbasis android di area
kecamatan cakung ( Jakarta Timur ) . Pengumpulan data menggunakan perangkat
lunak G-Net Track Pro yang sudah di instal pada hand phone Samsung Galaxy Grand
Duos GT-19082 yang berbasis android dengan sistem OS Jelly Bean 4.2.2. Tujuan
akhir dari pengumpulan data kualitas sinyal 3G adalah untuk dapat melakukan
pengukuran daya sinyal 3G dengan rincian sebagai berikut :
a) Perangkat lunak G-Net Track Pro akan melakukan pengambilan data terhadap
b) kualitas daya sinyal 3G/UMTS dengan cara melakukan pengukuran kualitas daya
sinyal 3G dengan menggunakan 2 operator seluler.
c) Data yang diterima secara otomatis akan disampaikan ke layar handphone pada
perangkat lunak G-Net Track Pro dengan menampilkan kualitas sinyal 3G yang
diterima dan technology yang dihasilkan pada saat pengukuran.
d) Setelah dilakukan pengukuran maka Data yang diterima kemudian akan disimpan
dalam bentuk screen shoot. Pengukuran kualitas daya sinyal 3G dibutuhkan
perangkat lunak dalam pengambilan data dan analisa pada penelitian ini antara
lain :
 Samsung Galaxy Grand Duos berbasis sistem android.
 OS Jelly Bean 4.2.2.
 Software G-Net Track Pro version 6.4.
 GPS.
3.2.5 Pengolahan Data.
Untuk pengolahan data, penulis menggunakan perangkat lunak berbasis sistem
android dengan software G-Net Track Pro agar mempermudah pengolahan data.
Adapun tahap yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung data menggunakan
sistem android.

3.2.6 Analisa Data.
Pada tahapan ini penulis melakukan analisa dari hasil pengolahan data untuk
menentukan kualitas daya sinyaL 3G/UMTS dengan kedua operator yang digunakan
dan mengetahui kualitas daya sinyal pada penelitian yang dilakukan, dengan
menggunakan handset berbasis android dengan study kasus di kecamatan cakung (
Jakarta Timur ) adapun tahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a) Kompilasi data
Kompilasi data dilakukan untuk mengetahui kualitas daya sinyal 3G pada
rute yang telah ditentukan di area kecamatan cakung ( Jakarta Timur )
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yang dapat digunakan untuk melakukan konektifitas yang dilakukan untuk
media sosial, internet dan mengakses internet lainya.

b) Tampilkan Hasil Drive Test kualitas daya sinyal 3G
Hasil kualitas sinyal 3G dengan dua operator yang berbeda – beda akan
ditampilkan hasil pengukuran yang dilakukan dilapangan pada perangkat
G-Net Track Pro.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Data G-Net Track Pro Pada Telkomsel.
Pengukuran dilakukan pada tanggal 15 April 2017 .
Lokasi di Kelurahan pulogebang – ujung menteng.
Pada jam 9:18 am ( Pagi ), kondisi cuaca cerah

Gambar 2. Hasil Pengukuran Performansi Jaringan Seluler Operator Telkomsel
Gambar diatas adalah hasil performansi jaringan seluler pada telkomsel, yang
menggunakan software G-net track pro, dilakukan drive test pada gambar
menghasilkan data RSCP,MCC,MNC dan RNC pada telkomsel di setiap kecamatan
cakung
4.2 Hasil Data G Net Track Pro Pada Xl
Pengukuran dilakukan pada tanggal 15 April 2017 .
Lokasi di Kelurahan pulogebang – ujung menteng.
Pada jam 9:18 am ( Pagi ), kondisi cuaca cerah
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Gambar 3. Hasil Pengukuran Performansi Jaringan Seluler Operator XL
Gambar diatas adalah hasil performansi jaringan seluler pada xl yang
menggunakan software G-net track pro, dilakukan drive test pada gambar
menghasilkan data RSCP,MCC,MNC dan RNC pada xl di setiap kecamatan cakung.
Total keseluran data pengukuran dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini .

Tabel 1. Hasil Keseluran Pengukuran Sinyal pada Operator XL dan Telkomsel
4.3 Analisis Uji RSCP
Berdasarkan gambar tabel diatas merupakan hasil dari drive test RSCP pada
telkomsel dan xl. hasil tabel diatas simpati memiliki RSCP yang stabil di setiap cuaca
Ejournal Kajian Teknik Elektro Vol.3 No.1 (Maret – Agustus 2018)
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baik dan buruk, dan xl mempunyai RSCP yang tidak stabil apabila cuaca yang buruk
menghasilkan sampai -91 dBm.
Hasil data Grafik RSCP pada jaringan Telkomsel dan XL dapat dilihat pada gambar
4 dibawah ini dengan kristeria sebagai berikut, warna Merah : RSCP pada Telkomsel
dan warna biru RSCP pada XL
RSCP PADA TELKOMSEL DAN XL
0
-10
-20
-30

Y

-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
X

Gambar 4. Grafik Perbandingan RSCP pada Jaringan Seluler Operator XL dan
Telkomsel
Pada gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa sinyak pada operator simpati sangat
stabil di – 83 (dBm) dan XL tidak stabil ketika cuaca mendung atau hujan sampai -91 (
dBm) apabila jaringan XL berada di titik -91 (dBm)di karenakan cuaca yang tidak
baik, beda hal nya dengan jaringan pada simpati yang tetap pada -83 (dBm) yang stabil
meskipun cuaca tidak baik, dan melakukan test performansi jaringan ini hanya di
lakukan hanya di setiap titik kecamatan cakung
5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1) Dalam uraian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
2) Hasil data di saat melakukan drive test pada RSCP Telkomsel mempunyai -83
(dBm) yang tidak berubah-ubah seperti jaringan seluler XL yang sampai -91
(dBm).
3) Peneliti hanya analisa performansi 2 jaringan antara provider seluler untuk
mengetahui yang lebih baik diantara 2 operator seluler tersebut
4) Analisis sinyal dengan menggunakan alat bantu seperti untuk mengetahui
sejauh mana kekuatan sinyal tersebut, ada empat tahap dalam melakukan
persiapan drive test, yaitu mempersiapkan perangkat drive test , pemetaan area,
persiapan rute dan pengambilan data drive test.
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5) Dalam melakukan drive test kedua jaringan antara Telkomsel dan XL dengan
menggunakan G net track pro mendapakat hasil bahwa jaringan Telkomsel lebih
baik di area kecamatan cakung di bandingkan jaringan pada XL
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