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DASAR TEORI
2.1.

Worldwide Interoperability For Microwave Access (WIMAX)
WIMAX adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan standar dan
implementasi yang mampu beroperasi melalui jaringan nirkabel IEE 802.16, seperti
halnya wifi namun dalam implementasinya WIMAX sangat berbeda dengan wifi.
Pada WiFi, sebagaimana OSI Layer, adalah standar pada lapis kedua,
dimana Media Access Control (MAC) menggunakan metode akses kompetisi, yaitu
dimana beberapa terminal secara bersamaan memperebutkan akses. Sedangkan
MAC pada WiMax menggunakan metode akses yang berbasis algoritma
penjadwalan (scheduling algorithm). Dengan metode akses kompetisi, maka
layanan seperti Voice over IP atau IPTV yang tergantung kepada Kualitas Layanan
(Quality of Service) yang stabil menjadi kurang baik. Sedangkan pada WiMax,
dimana digunakan algoritma penjadwalan, maka bila setelah sebuah terminal
mendapat garansi untuk memperoleh sejumlah sumber daya (seperti timeslot),
maka jaringan nirkabel akan terus memberikan sumber daya ini selama terminal
membutuhkannya.[1]

GAmbar 2.1 aplikasi WIMAX[1]
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Standar WiMax pada awalnya dirancang untuk rentang frekuensi 10 sampai
66 GHz. 802.16a, diperbaharui pada 2004 menjadi 802.16-2004 (dikenal juga
dengan 802.16d) menambahkan rentang frekuensi 2 sampai 11 GHz dalam
spesifikasi. 802.16d dikenal juga dengan fixed WiMax, diperbaharui lagi menjadi
802.16e pada tahun 2005 (yang dikenal dengan mobile WiMax) dan menggunakan
orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) yang lebih memiliki
skalabilitas dibandingkan dengan standar 802.16d yang menggunakan OFDM 256
sub-carriers. Penggunaan OFDM yang baru ini memberikan keuntungan dalam hal
cakupang, instalasi, konsumsi daya, penggunaan frekuensi dan efisiensi pita
frekuensi. WiMax yang menggunakan standar 802.16e memiliki kemampuan hand
over atau hand off, sebagaimana layaknya pada komunikasi selular.
Wimax merupakan teknologi akses nirkabel dengan pita yang lebar
(Broadband Wireless Access atau disingkat BWA) yang memiliki jangkauan akses
tinggi dengan jangkauan yang luas. Disamping kecepatan data yang tinggi Wimax
yang merupakan teknologi dengan open standar atau dapat dilakukan komunikasi
wimax dengan vendor yang berbeda.
jaringan Broadband didefinisikan sebagai suatu jalan lebar yang
memungkinkan proses pengiriman dan penerimaan data jauh lebih cepat
dibandingkan dengan koneksi modem dial-up. Definisi Broadband tidak ada yang
spesifik, namun yang sama adalah dalam penggunaan kata “kecepatan tinggi” (high
speed).
Menurut rekomendasi ITU I.113, Broadband didefinisikan sebagai
komunikasi dengan kecepatan transmisi antara 1,5 Mbps sampai dengan 2 Mbps.
Menurut Federal Communication Commission (FCC), Broadband dicirikan
dengan suatu komunikasi yang memiliki kecepatan minimal 200 kbps, dan pada
tahun 2008 merevisi menjadi minimal 768 kbps. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), mendefinisikan Broadband sebagai suatu
komunikasi dengan kecepatan transmisi lebih dari 256 kbps, untuk minimal satu
arah.
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Secara dinamis jaringan Broadband dapat didefinisikan sebagai suatu
jaringan dimana kecepatan transmisi bukan menjadi penghambat (bottle neck)
dalam menjalankan aplikasi terkini seperti multimedia.
2.2.

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) merupakan sebuah
teknik modulasi untuk komunikasi wireless Broadband dimasa yang akan datang
karena tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband dan
efisien menghadapi multi-path delay spread.
Untuk mencapai hal tesebut maka OFDM membagi aliran data dari rate
tinggi menjadi rate yang lebih rendah yang dikirimkan secara bersamaan pada
beberapa sub-carrier. Dengan melakukan OFDM maka durasi symbol meningkat.
Keuntungan dari hal tersebut adalah jumlah dispersi waktu yang disebabkan oleh
multi-path delay spread menurun secara signifikan. Selain itu, pengenalan guard
time pada setiap symbol OFDM mengeliminasi Inter-Symbol Interference (ISI).
Pada guard time, symbol OFDM secara siklus diperpanjang untuk mengurangi
Inter-Carrier Interference (ICI).
WiMAX merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang dibangun
berdasarkan standar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering)
802.16 yang didesain untuk memenuhi kondisi

non-LoS (Line of Sight) dan

menggunakan teknik modulasi adaptif, seperti QPSK,QAM 16, dan QAM
64.WiMAX dapat digunakan sebagai alternatif kabel modem dan layanan DSL
serta sebagai backhaul

untuk beberapa

hotspot

Wi-Fi.WiMAX merupakan

tekhnologi OFDM. OFDM merupakan sebuah teknik multiplexing sinyal, yang
membagi sebuah sinyal menjadi beberapa kanal dengan pita frekuensi yang sempit
dan saling berdekatan, dengan setiap kanal menggunakan frekuensi yang berbeda.
Jangkauan operasi WiMAX

cukup luas, sehingga WiMAX dapat menjadi

infrastruktur yang tepat untuk meningkatkan kebutuhan internet.
Pada teknik transmisi OFDM setiap sub-carrier

tidak ditempatkan

berdasarkan bandwidth yang ada, tetapi sub-carrier tersebut disusun untuk saling
overlapping. Jarak antara sub-carrier diatur sedemikian rupa, sehingga antara
sub-carrier mempunyai sifat yang orthogonal. Keorthogonalitasan diantara subcarrier

inilah yang menyebabkan munculnya istilah
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Division Multiplexing. Dengan menggunakan teknik

overlapping

ini dapat

menghemat bandwidth kanal sampai dengan 50 %. Untuk pembentukan dan
penguraian symbol OFDM dapat digunakan

Inverse Fast Fourier Transform

(IFFT) dan Fast Fourier Transform (FFT).

2.3.

Konfigurasi Jaringan WIMAX
Konfigurasi sebuah jaringan wimax terdiri dari BS (Base Station), Subscriber
Station dan Transport site. Base Station dihubungkan secara point to multipoint
untuk melalyani pelanggan sampai radius puluhan kilometer tergantung pada
frekuensi yang digunakan. Elemen jaringan WIMAX antara lain:
1.

SSs (Subscriber Station)
Subscriber Station atau CPE merupakan perangkat yang berada di
pelanggan dan terdiri dari tiga bagian utama yaitu modem, radio dan antena.
Wimax receiver dapat terdiri dari antena yang terpisah antara receiver
elektronik dan antenna atau dapat berupa sebuah box atau PCMCIA card
dalam laptop.

2.

Base Station (BS)
Base Station WIMAX base station terdiri dari elektronik indoor dan
tower WIMAX. Umumnya sebuah base Station menjangkau radius 50 km
secara teori akan tetapi pada prakteknya hanya sebatas 10 km. dalam area
layanan tersebut dimanapun dan kapanpun maka pelanggan dapat mengakses
internet secara wireless. sebuah interface umum yang membuat jaringan
interoperable dan dapat mengalokasikan bandwidth uplink dan downlink ke
pelanggan berdasarkan kebutuhan pada satuan waktu tertentu. Setiap base
station menjangkau daerah yang dinamakan cell. Maksimal radius dari cell
secara teori adalah 50 km( tergantung band frekuensi yang dipilih), namun
pengembangan yang umum adalah radius 3 sampai 10 km). Seperti jaringan
mobile seluler , antenna pada base-station dapat omnidirectional (cell yang
circular), atau directional (linear) atau sektoral.
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Gambar 2. Base Station
3.

Backhaul
Backhaul adalah koneksi dari Acces point ke Provider dan koneksi
Provider ke jaringan inti. WIMAX telah menggunakan teknologi frekuensi
yang tinggi. Pengoptimalan WiMAX terletak pada jenis transmitter (beam
antena) dan lokasi penggunaannya (dinding, gedung tinggi). Selain itu,
pemancaran transmitter HF dilakukan dengan sistem Beam Shaping. Jadi,
mulai standar 802.16a, semua antena pada sebuah base station dapat saling
terhubung untuk menyesuaikan beam characteristic terhadap jangkauan dan
bandwidth.Teknologi transmisinya pun tergolong baru. Modulasi sinyal carrier
dilakukan secara paralel melalui modulasi Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (OFDM).

2.4.

Standarisasi WiMAX
WiMAX memang dirancang untuk mampu melayani berbagai servis yang
tersedia. Ini sangat diperlukan karena semua orang akan membutuhkan hubungan
koneksi ke jaringan internet kapanpun dan di manapun pengguna berada. Beberapa
perusahaan saat ini membutuhkan jaringan agar dapat berkomunikasi dengan para
kliennya dan itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal jika
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dilakukan secara manual. Tetapi jika di setiap tempat telah terdapat jaringan
wireless, dan setiap orang bisa terhubung ke jaringan, maka resiko dan biaya yang
akan dihadapi jika dilakukan secara manual dapat dihindari dengan adanya jaringan
wireless tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan media wireless ini. Dengan
adanya standarisasi

Wireless

MAN yang ditetapkan oleh IEEE ini, maka

kebutuhan untuk dapat terkoneksi ke jaringan tersebut dapat terpenuhi.
2.5.

TCP/IP
TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
jika diterjemahkan adalah Protokol Kendali Transmisi/Protokol Internet, adalah
gabungan dari protokol TCP (Transmission Control Protocol) dan IP (Internet
Protocol) sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam
proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan
internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju.
Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa
kumpulan protokol (protocol suite). Protokol ini juga merupakan protokol yang
paling banyak digunakan saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan
diimplementasikan pada lintas perangkat lunak (software) di berbagai sistem
operasi Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack.
Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal
1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputerkomputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas (WAN).
TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen
terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat
digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang
sederhana yang disebut sebagai alamat IP (IP Address) yang mengizinkan hingga
beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di
Internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk
menghubungkan sistem-sistem berbeda (seperti Microsoft Windows dan keluarga
UNIX) untuk membentuk jaringan yang heterogen.
2.3.1. Arsitektur TCP/IP

STT TELEMATIKA TELKOM PURWOKERTO

10

Proposal Skripsi

BAB II

TCP/IP diasosiasikan dengan protokolnya masing-masing. Protokol
utama dalam protokol TCP/IP adalah sebagai berikut:
1.

Protokol lapisan aplikasi: bertanggung jawab untuk menyediakan akses
kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Protokol ini
mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),
Domain Name System (DNS), Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
File Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), dan masih
banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol,
seperti halnya Microsoft TCP/IP, protokol-protokol lapisan aplikasi
berinteraksi dengan menggunakan antarmuka Windows Sockets
(Winsock) atau NetBIOS over TCP/IP (NetBT).

2.

Protokol lapisan antar-host: berguna untuk membuat komunikasi
menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection-oriented atau
broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini
adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram
Protocol (UDP).

3.

Protokol lapisan internetwork: bertanggung jawab untuk melakukan
pemetaan (routing) dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi
paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet
Protocol (IP), Address Resolution Protocol (ARP), Internet Control
Message Protocol (ICMP), dan Internet Group Management Protocol
(IGMP).

4.

Protokol lapisan antarmuka jaringan: bertanggung jawab untuk
meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang
digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport,
mulai dari teknologi transport dalam LAN (seperti halnya Ethernet dan
Token Ring), MAN dan WAN (seperti halnya dial-up modem yang
berjalan di atas Public Switched Telephone Network (PSTN),
Integrated Services Digital Network (ISDN), serta Asynchronous
Transfer Mode (ATM).

2.6.

Parameter Kualitas Layanan Video Pada Wimax
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Untuk menjamin sebuah kualitas yang akan diterima oleh user, sangat penting
diperhatikan level parameter-parameter untuk menjamin sebuah kualitas layanan,
seperti pada Tabel 2.1.
Tabel 2.3 Level Parameter Video Pada WIMAX
Parameters
Level yang dapat diterima
Delay

≤ 150ms

Jitter

≤ 30ms

Packet Loss

≤ 3.175 %

Merujuk pada Tabel 2.1, adapun penjelasan untuk masing-masing parameter
sebagai berikut:
1.

Delay, merupakan suatu faktor penting yang menentukan kualitas VoIP. Hasil
suara yang diterima pada sisi client akan mengalami delay seperti suara
terputus-putus dan tidak jernih. Delay dapat disebabkan oleh antrian dalam
saluran sehingga mengakibatkan munculnya variable delay atau disebut
dengan jitter. Delay yang direkomendasikan oleh IEEE 802.16 yaitu kurang
dari 150ms.

2.

Jitter, merupakan variasi waktu tunda yang terjadi akibat adanya selisih waktu
atau interval kedatangan paket di sisi penerima. Jitter yang direkomendasikan
oleh IEEE 802.16 yaitu kurang dari 30ms.

3.

Packet loss, merupakan hilangnya paket data pada saat proses pengiriman,
yang mana menggunakan cara kerja bagaimana sebuah paket yang dikirimkan
akan cepat sampai di sisi penerima. Packet Loss yang direkomendasikan oleh
IEEE 802.16 yaitu kurang dari 1%.

2.4.

OPNET Modeler
OPNET adalah salah satu software untuk network modelling yang sering
digunakan untuk mendesain atau optimasi suatu jaringan. OPNET memiliki banyak
modul yang disesuaikan dengan equipment dari banyak Vendor yang digunakan
pada banyak perusahaan. Fasilitas yang terdapat pada OPNET yang mendukung
user dan perancang untuk merancang dan mengoptimalisasi sebuah jaringan.
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Gambar 2. konfigurasi Wimax Pada OPNET
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