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BAB IV 

DISKRIPSI KERJA PRAKTEK 

 

Dalam kerja praktek ini penulis membuat rancangan instalasi antenna 

sector dan BTS yang dimaksudkan untuk membantu proses pengerjaan proyek 

upgrade sistem telekomunikasi  yang dilakukan perusahaan di beberapa wilayah 

di Jawa Timur. 

4.1 Dasar Perencanaan 

Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sel secara teknis adalah: 

1. Kapasitas trafik yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kapasitas yang 

dibutuhkan tergantung pada jenis daerah dan jumlah trafik per user. 

2. Kebutuhan sel untuk mencakup daerah pelayanan yang 

direncanakan. Jumlah sel yang dibutuhkan bergantung pada luas 

daerah pelayanan dan ukuran sel. 

Perencanaan dalam segi trafik ini dilakukan untuk memperoleh kapasitas 

trafik total dalam area yang direncanakan. Untuk mendapatkan kapasitas trafik 

tersebut sebelumnya harus diprediksi jumlah pelanggan. Selain itujuga dicari 

trafik per sel yang dapat disediakan berdasarkan spesifikasi teknis dari sistem 

GSM yang digunakan adalah bandwidth dan frekuensi operasi. 

Dibandingkan dengan perencanaan dalam segi pencakupan merupakan 

kelanjutan dari tahap perencanaan dalam segi trafik. Input yang dipakai adalah 

kapasitas trafik total dan trafik per sel. Dalam perencanaan ini dilakukan 
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perhitungan jumlah radius sel yang di perlukan untuk dapat melayani kebutuhan 

trafik pelanggan yang dapat mencakupseluruh area yang direncanakan. 

4.2 Perancangan 

Dalam bagian ini akan dibahas tentang perancangan pelaksanaan karya 

(cara kerja, interface, dan sebagainya). 

Kebutuhan sistem mengimplementasikan proyek akhir instalasi dan 

analisa proses pointing antena WCDMA, dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: 

a) Kabinet BTS 

Kabinet BTS merupakan tempat dimana semua perangkat BTS 

ditempatkan, mulai dari IDU, PMU, BBU, DCDU, DDF dan Modul 

RFU. Serta beberapa perangkat lain yang merupakan perangkat 

bawaan. 

b) Antena 

Antena berfungsi untuk mengirim dan menerima gelombang 

elektromagnetik, ada dua antena yang digunakan, yaitu antenna 

directional dan antenna microwave. 

c) Kabel 

Kabel merupakan sarana yang digunakan untuk menghubungkan antar 

perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, kabel yang digunakan 

disini ada tiga jenis, yaitu kabel fedeer, kabel coaxial dan kabel power. 

d) Grounding Kit 

Grounding kit merupakan kabel yang digunakan untuk 

menghubungkan antara kabel fedeer, coaxial dan antena MW dengan 

busbar yang merupakan ground atau penangkal petir. 
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4.3 Perancangan Sistem 

Sistem yang akan dianalisis di sini merupakan sistem yang telah ada tetapi 

karena dilakukan penggantian beberapa perangkat maka harus dilakukan proses 

commissioning dan pointing ulang. 

Setelah konfigurasi dasar perangkat dilakukan seperti pemasangan kabel 

fideer dari antenna sector terhadap BTS  maka proses pointing dapat segera 

dilakukan, proses pointing dilakukan secara bergantian pada setiap sector sesuai 

dari desain awal yang dibawa, yaitu berupa cakupan-cakupan dari setiap antena 

sektor yang akan dijangkau. 

Setelah semua proses diatas telah selesai dilaksanakan proses selanjutnya 

adalah peng-upload-an script yang didapat dari setiap vendor-vendor yang 

melakukan proyek. 

Setelah semua proses diatas selesai maka commissioning dapat 

dilaksanakan. Commissioning adalah tahapan setelah proses instalasi 

hardware/fisik perangkat selesai dilakukan oleh instaler. Ketika commissioning 

dilakukan berarti semua kegiatan pre-commissioning yang meliputi check devices, 

check wiring, check control action sudah selesai dilakukan artinya semua devices 

siap untuk beroperasi dalam kondisi normal dan kritikal. 

Brikut adalah contoh beberapa proses commissioning capture Node-B 

pada software U2000. 

 

 

 

STIK
OM S

URABAYA



28 
 

1. Login software LMT server 

Gambar di bawah ini adalah tampilan dari form login ke dalam 

software LMT server, tempat untuk melaksanakan commissioning. 

 

Gambar 4.1 Form Login LMT Server 

2. Display Board 

Pada gambar dibawah ini tertera informasi verifikasi dari board yang 

dipakai dalam instalasi sector. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 DSP BRD 
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3. Display Board Verification WRFU 

Pada gambar di bawah ini didapatkan informasi dari tipe-tipe WRFU 

atau tampilan dari board sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 DSP BRDVER WRFU 

4. Display Clock Status 

Gambar berikut ini menjelaskan stastus clock dari setiap sector yang 

ada di tower. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 DSP CLOCKSTAT 
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5. Display Optical Modul Dynamic Information 

Gambar berikut menjelaskan setiap slot yang ada di setiap modul 

dalam cabinet BTS. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 DSP OPINFO 

 

6. List Local Cell 

Gambar di bawah iini menjelaskan cell dari setiap sector dan juga 

menampilkan Cell ID dari setiap sector. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 LST LOCELL 
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4.4 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap 

sinyal pada kondisi tertentu sehingga nantinya dapat diketahui perbandingan 

kualitas sinyal yang diperoleh dari pengecekan tersebut. Pengecekan bisa 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan cara cell track atau dengan cara 

speed test pada setiap sector yang terinstal (3G/WCDMA).  

Berikut akan ditampilkan beberapa contoh hasil dari pengecekan sinyal 

pada setiap cell yang telah terinstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Contoh hasil Speed Test 

Cell 1 Cell 2 Cell 3 

Gambar4.7 Contoh Hasil Cell Track 
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