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BAB III 

PERANCANGAN BTS BARU 

 

3.1 Blok Diagram 

Gambar di bawah ini menunjukan blok diagram sebuah BTS dengan 

sebuah TRX. 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram BTS 

 

Dari gambar di atas dapat kita jelaskan sebagai berikut : 

1. Module Transmitter/Receiver : Module ini berfungsi untuk menerima dan 

mengirimkan signal dari/ke MS dan dari/ke BSC. Proces-proces digital sinyal 

processing seperti modulasi dan demodulasi juga dilakukan di modul ini. 

 

2. Module Operation dan Maintenance (O&M) : Module ini paling tidak terdiri 

dari sebuah central unit yang mengatur kerja seluruh perangkat BTS. Untuk tujuan 

penaturan kerja ini, module ini dihubungkan dengan BSC dengan menggunakan 

channel O&M. Hal ini menagakibatkan module O&M dapat memproces command 

yang diberikan dari BSC atau dari MSC dan melaporkan hasilnya. Module O&M 

juga memiliki sebuah Human Machine Interface (HMI) yang memungkinkan 

petugas untuk melakukan maintenance dan control BTS secara lokal (tanpa 

melalui BSC atau MSC). 
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3. Module Clock : Module ini sebenarnya termasuk bagian dari module O&M. 

Fungsi module ini adalah sebagai module yang men-generate dan 

mendistribusikan clock. Walaupun lebih banyak keuntungannya bila menggunakan 

reference clock dari sinyal PCM pada A-bis interface, tapi penggunaan internal 

clock di BTS adalah sebuah keharusan (mandatory), hal ini khususnya diperlukan 

bila sebuah BTS harus di-restart dalam kondisi standalone (tanpa koneksi ke BSC) 

atau ketika terjadi link failure yang mengakibatkan clock PCM-nya tidak tersedia. 

 

4. Filter Input &Output : Module ini terdiri dari filter input dan filter output yang 

fungsinya untuk membatasi bandwidth sinyal yang diterima dan ditarnsmisikan 

oleh BTS. Filter input pada dasarnya adalah sebuah wideband filter yang non-

adjustable (tidak dapat diatur-atur). Artinya pada arah uplink (dari MS ke BTS) 

filter input ini akan menerima dan melewatkan semua sinyal yang berada dalam 

rentang frekwensi GSM, baik itu frekwensi GSM 900, DCS 1800, ataupun PCS 

1900. Berbeda dengan filter output yang berkerja pada arah downlink (dari BTS ke 

MS). Filter output adalah sebuah filter wideband yang adjustable, dimana filter ini 

akan membatasi bandwidth sinyal yang ditansmisikan oleh BTS dalam rentang 

200 kHz. Filter output juga dapat mengatur besar frekwensi yang akan digunakan 

oleh BTS untuk men-transmisikan sinyal ke MS. Perubahan besarnya frekwensi 

yang digunakna ini dapat dilakukan melalui module O&M. 

 

3.2 Perancangan Penambahan Kapasitas 

Setiap BTS memiliki kapasitas maksimum dari kanalnya masing-masing. 

Namun seringkali jumlah panggilan yang masuk melebihi kapasitas kanal yang 

telah ditentukan sehingga terjadi Traffic Channel (TCH) blocking. TCH blocking 

terjadi karena tidak tersedia alokasi TCH yang cukup seperti TRX. 

Untuk mengatasi TCH blocking maka perlu dilakukan analisis atau 

optimisasi penambahan kapasitas kanal pada suatu BTS agar proses komunikasi 

tetap berjalan. Proses penambahan kapasitas kanal pada BTS memiliki beberapa 

pertimbangan, diantaranya merubah parameter Standalone Dedicated Control 

Channel (SDCCH) yang tersedia menjadi parameter TCH. Berdasarkan data trafik, 

jumlah TCH dan SDCCH yang tersedia dan data maximum busy hour traffic yang 
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diperoleh dari vendor operator seluler maka bisa dilakukan analisa atau proses 

optimisasi penambahan kapasitas kanal pada suatu BTS. 

Penambahan kapasitas kanal BTS pada komunikasi GSM dilakukan 

dengan berbagai pertimbangan dan beberapa tahapan filterisasi. Tahapan analisa 

tersebut meliputi pengumpulan data, pemrosesan data dan analisa data. Tahapan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap pengumpulan data berupa ketersedian Traffic Channel (TCH) dan 

Busy Hour Traffic 4 bulan berturut-turut. 

2. Berdasarkan data trafik tersebut dilakukan perhitungan kanal trafik yang 

tersedia (Erlang Offered) dan menentukan Maximum Busy Hour Traffic. 

3. Melakukan perhitungan utilisasi. 

 

3.3 Flow Chart Perancangan 

Flow Chart pada perancangan posisi BTS adalah.  
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Gambar 3.2 Flow Chart 

Proses perancangan dilakukan dengan sebuah survey atau melakukan 

penelitian lapangan ke lokasi atau daerah tempat akan dibangunnya BTS tersebut, 

survey dilakukan dimulai dari lokasi  BTS lama yang mempunyai permasalahan 

kapasitas yang penuh, data yang didapatkan dari sana berupa koordinat lokasi 

BTS, arah sektor, area cakupan maupun kapasitas BTS tersebut, kemudian dari 

sana dilakukan tracking menggunakan GPS ke titik-titik keramaian sejauh kurarng 

mulai 

Penelitian lapangan dari BTS  Jln. 
Hidayat Kec. Lembah Melintang 
Kenagarian Ujung Gading 
 

Data: 
1) Posisi BTS 
2) Daerah cakupan 
3) Arah Sektor BTS 
4) Kapasitas BTS 

 

Menentukan posisi BTS 
Menentukan arah sektor BTS 
Menentukan area cakupan BTS 
Menentukan kapasitas BTS 
 

selesai 

Posisi BTS Baru 
Arah Sektor BTS Baru 
Kapasitas BTS Baru 
 
 

Analisa Data 
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lebih 5km, setelah itu data yang didapatkan diolah atau dianalisa, hasil dari analisa 

tersebut dapat untuk menentukan posisi BTS, arah sektor, dan kapasitas dari BTS 

baru yang akan dibangun. 

 

3.4 Menentukan Arah Sektor 

Cara menentukan arah sektor antena BTS dapat dengan mudah ditentukan 

antena mana yang merupakan sektor 1 dari beberapa antena yang terpasang pada 

BTS yaitu dengan menggunakan kompas/sunto, dengan melihat arah utara kompas 

dan mengikuti arah putaran jarum jam dan antenna yang mendekati nol derajat 

(arah utara) itu merupakan antenna sektor 1 dari tower tersebut, antena berikutnya 

merupakan sektor 2 lalu sektor 3 mengikuti perputaran arah jarum jam.  

contoh: 

Antenna satu 45 derajat, antenna dua 70 derajat, antenna tiga 330 derajat 

maka yang merupakan antenna sector 1 nya adalah antenna satu dengan sudut 45 

derajat, sector 2 nya adalah antenna dengan sudut 70 derajat, dan sector 3 nya 

adalah antenna dengan sudut 330 derajat. 

Selain menggunakan kompas arah sektor antena dapat juga ditentukan dengan 

menggunakan aplikasi “mapsource” yang mana aplikasi mapsource ini harus 

diiringi dengan informasi yang telah didapatkan dengan menggunakan GPS.  

 

3.5 Peralatan Penelitian 

1. Kamera digunakan untuk memotret panoramic view, dan foto lokasi BTS. 

 
Gambar 3.3 Kamera 

2. Kompas merupakan peralatan yang digunakan untuk mengetahui sudut BTS, 

dari lokasi BTS baru menuju BTS lain. Kompas juga dapat menunjukkan 

arah sektor dari BTS. Pada saat penggunaan kompas harus dihindari daerah 

yang terdiri dari struktur besi seperti tower, tangki air yang dapat 

mempengaruhi medan magnet.  
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Gambar 3.4 Kompas 

3. Global Positioning System (GPS) digunakan untuk menentukan lokasi 

longitude dan latitude.  

 
Gambar 3.5 Global Position System (GPS) 

4. Form report untuk laporan semua informasi yang didapat dari penelitian, 

informasi yang didapatkan berupa posisi, sektor, tinggi dan kapasitas BTS.  

5. Handphone yang dapat mengidentifikasi kekuatan sinyal dalam bentuk 

digital. 

6. Peta lokasi 

 

3.6  Langkah Kerja Penelitian 

1. Melakukan tracking dari BTS Ujung Gading Jl. Hidayat, Desa Brastagi, 

Kenagarian Ujung Gading Kec. Lembah Melintang arah sektor 3, 

Pengambilan informasi posisi lokasi atau track yang dilalui dengan 

menggunakan GPS.  

Prosedur pengambilan informasi menggunakan GPS 

a. Hidupkan GPS sampai mendeteksi adanya satelit, semakin banyak satelit 

yang terdeteksi, semakin akurat informasi yang didapatkan. 

b. Menghidupkan mode track (ON) pada alat GPS. Hal ini agar menandai 

setiap perjalan yang dilalui 

c. Pada titik awal buat point 

d. Lakukan track dan point selanjutnya 

1) Track merupakan perjalanan melewati perumahan padat penduduk. 
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2) Point merupakan titik utama dengan mencatat lokasi ongitude, 

latitude, dan kode track. 

e. Setelah selesai matikan GPS. 

2. Pengambilan informasi kekuatan sinyal menggunakan handphone. 

3. Mencari tempat yang berpotensi untuk penempatan BTS, yaitu tanah datar 

yang dekat dengan akses jalan. 

4. Pengambilan foto lokasi BTS baru dan area sekitar. 

 

3.7    Aplikasi Perancangan 

Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada proses perancangan adalah aplikasi 

MapSource, MapInfo, dan Global Mapper.  

A. MapSource 

Mapsource adalah aplikasi yang digunakan untuk menentukan lokasi  

perancangan BTS baru dengan cara memindahkan informasi yang didapatkan dari 

GPS menggunakan MapSource adalah. 

1. Setelah aplikasi MapSource terinstal pada komputer dan Global Positioning 

System (GPS) telah terhubung pada komputer, maka buka aplikasi pada 

desktop  seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.6 Membuka aplikasi Map Source 

2. Untuk mengambil informasi atau mendownload informasi dari GPS, pada 

menu “Transfer” buka ikon “Receive From Device” seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.7.  

 APLIKASI 
MAPSOURCE 
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Gambar 3.7  Mengambil informasi dari GPS 

3. Data yang dipindahkan dari GPS ke komputer berupa maps, routers, 

waypoints, dan tracks seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Pemindahan informasi dari GPS 

4. Proses pemindahan informasi dari GPS. 

 
Gambar 3.9 Proses pemindahan informasi 

5. Apabila proses telah selesai, maka akan muncul command “Turn off GPS” 

yang menginformasikan GPS akan mati secara otomatis setelah proses 

transfer selesai dilakukan.  
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Gambar 3.10 Pemindahan data telah selesai 

6. Setelah selesai maka track akan terlihat pada Map Source. 

 
Gambar 3.11 Informasi track dari GPS 

7. Kode dan simbol pada waypoint dapat diubah dengan menggunakan menu 

“Waypoint Properties”.  

 
Gambar 3.12 Waypoint properties untuk mengubah kode dan simbol 
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8. Ganti “name” dan “Symbol” waypoint untuk mempermudah pembacaan 

gambar seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.13.  

 

Gambar 3.13 Mengubah nama dan simbol waypoint 

9. Lakukan penggantian nama dan simbol untuk masing-masing waypoint agar 

dapat mempermudah dalam membaca gambar seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 3.14.  

 
Gambar 3.14 Nama Waypoint yang telah diganti 
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10. “Route Tool” digunakan untuk membuat arah pancaran BTS seperti yang 

terlihat pada gambar 3.15.  

 
Gambar 3.15 Area cakupan BTS 

 

B. MapInfo 

MapInfo digunakan untuk mengetahui arah sektor antena pada BTS. Cara 

mengetahui arah sektor BTS  adalah. 

1. Pastikan aplikasi MapInfo telah terinstal pada komputer, kemudian buka 

aplikasi pada desktop. 

 
Gambar 3.16 Membuka aplikasi MapInfo 
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2. Pada tampilan awal MapInfo  “Open a Table” digunakan untuk 

memunculkan data BTS.     

 
Gambar 3.17 Mengambil data BTS 

3. Proses pengambilan data BTS yang akan ditampilkan.  

 
Gambar 3.18 Proses pengambilan data BTS 

4. Selanjutnya akan muncul command Excel Information. 

 
Gambar 3.19 Excel Information 
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5. Kemudian akan tampil set field properties. Lihat pada bagian 

field apakah longitude, latitude , seclong dan seclat tipenya float, jika belum 

maka ubah dulu menjadi float. 

 
Gambar 3.20 Set Field Poperties 

6. Tampilan data BTS seperti terlihat pada gambar 3.21, tampilan data BTS 

sesuai dengan data pada excelnya contohnya nama id BTS, alamat, koordinat 

dan lain-lain. 

 
Gambar 3.21 Tampilan data BTS 

7. Pada toolbar Table Structure, agar arah sektor BTS dapat ditampilkan secara 

benar pastikan seclong dan seclat serta X longtitude dan Y latitude sudah 

ditandai, kemudian table is mappable digunakan untuk mengaktifkan 

projection, projection menggunakan longitude/latitude (WGS 84) (EPSG: 

4326) seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Mengambil Tools untuk memunculkan posisi BTS 

8. Ganti koordinat x dan y menjadi SecLong dan SecLat. 

 
Gambar 3.23 Create Point 

9. Ikon new mapper  digunakan untuk menampilkan data 

posisi BTS  seperti pada gambar 3.24. 

 
Gambar 3.24 Posisi BTS 
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10. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan properties peta, kecamatan , dan 

provinsi.  

 
Gambar 3.25 Tampilan Posisi BTS 

11. “Run MapBasic Program” digunakan untuk menginputkan sektor BTS  

 
Gambar 3.26 Cara mengambil Tools untuk membuat sektor BTS 

12. Proses pengambilan tool make sector.. 

 
Gambar 3.27 Pengambilan make sector 

 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



43 
 

13. Untuk membuat sektor pada BTS digunakan menu“Create Sector”. 

 
Gambar 3.28 Membuat sektor BTS 

 

14. Setelah “create make sector” tampilan “cell site table info” muncul. 

Kemudian ubah Latitude menjadi SecLat, Longtitude menjadi SecLong, dan 

Azimuth menjadi Azimuth. 

 
Gambar 3.29 Mengubah Latitude,Longtitude,dan Azimuth 

15. Hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.   

 

Gambar 3.30 Tampilan Sektor BTS  

C. Global Mapper 

Global mapper adalah sebuah software yang digunakan untuk mengetahui 

area cakupan BTS. Cara mengetahui area cakupan BTS  adalah. 

BTS Baru 
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1. Pastikan aplikasi “Global Mapper” telah terinstal pada komputer, kemudian 

buka aplikasi pada desktop. 

 
Gambar 3.31 Membuka aplikasi Global Mapper. 

2. Pada tampilan awal global mapper “Open Your Own Data Files” digunakan 

untuk membuka peta. 

 

Gambar 3.32 Membuka data peta pada global mapper. 

3. Proses penginputan data peta yang telah didownload, peta yang digunakan 

sesuai dengan koordinat lokasi BTS.  

http://digilib.mercubuana.ac.id/



45 
 

 
Gambar 3.33 Penginputan data peta global mapper. 

4. Tampilan peta pada global mapper. 

 
Gambar 3.34 Tampilan peta kontur digital pada global mapper. 

5. Visualisasi pencakupan sinyal oleh BTS Jl. Hidayat dan BTS baru Jl. Flores. 

Dilakukan dengan menggunakan menu “View Shed Tool”, kemudian input 

lokasi BTS pada peta untuk BTS yang terletak di Jl. Hidayat terletak pada 

lokasi S 00016’28,2” E 99033’28,3” inputkan koordinat S dan E nya dan 

untuk BTS baru yang terletak di Jl. Flores yang terletak pada lokasi S 

00016’49,5” E 99032’44,2” inputkan juga posisi koordinat S dan E nya. 

Kemudian inputkan nama  BTS lama dan BTS baru pada “Description”, 

kemudian inputkan juga tinggi tower dari permukaan tanah pada “Receiver 

Elevation”, dan radius sel pada “View Radius”. 
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Gambar 3.35 Pembuatan visualisasi pencakupan sinyal BTS. 

6. Hasil visualisasi pencakupan sinyal BTS Jl. Hidayat dan BTS baru Jl. Flores 

dengan menggunakan aplikasi “Global Mapper”. 

 
Gambar 3.36  BTS Jl. Hidayat dan BTS baru Jl. Flores. 
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