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ABSTRACT 
Radio data package services, currently is not enough in fulfilling the need of users and service providers. From the user 
point of view, the speed is still too slow, the connection setup is still too difficult and the fee is still too expensive. From 
the technical point of view, the lack of services is caused by the circuit-switched radio transmission mode. On the other 
hand, the General Packet Radio Service (GPRS) is a new type of services in GSM in the form of bearer services that is 
used for supporting data packet communication. In transmitting package, GPRS system utilizes GSM canal which is not 
used by voice transmission. Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) is one standard for for wireless data 
communication implemented in the GSM cellular network and is an extended step for evolution to mobile multimedia 
communication. This research here presents the analysis of the performance of sharing canal for supporting voice and 
data transmission based on circuit switched and package switched in GSM/EDGE networks. The research is applied on 
three types of sharing canals including Partial Sharing Schemes, Complete Partitioning Schemes and Complete Sharing 
Schemes both on up link and down link direction. 
Keywords: GSM, GPRS, EDGE, Channel Sharing, Average Delay 
 
1. Pendahuluan 
Untuk mengatasi ketidakefisienan penggunaan sumber radio pada sistem GSM, telah dikembangkan sebuah teknologi 
paket data radio yaitu General Packet Data Service (GPRS), yaitu layanan baru pada GSM berupa layanan bearer yang 
digunakan untuk mendukung komunikasi paket data dan menggunakan format transmisi packet switched. Untuk 
mentransmisikan paket, sistem GPRS memanfaatkan kanal fisik yang ada dalam jaringan GSM. General Packet Radio 
Service (GPRS) merupakan layanan baru pada GSM berupa layanan bearer yang digunakan untuk mendukung 
komunikasi data paket. Untuk mentransmisikan paket, sistem GPRS memanfaatkan kanal GSM yang sedang tidak 
digunakan oleh transmisi suara (voice). 
 
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) adalah sistem komunikasi bergerak generasi ketiga yang kompatibel 
dengan jaringan GSM. EDGE mampu mengatasi keterbatasan dari sistem seluler generasi sebelumnya dan mampu 
meningkatkan performansi dari layanan sistem seluler berupa transmisi data kecepatan tinggi (hingga 473,6 kbps)[11]. 
Namun ada beberapa point yang harus diperhitungkan dalam sistem GSM/GPRS dan GSM/EDGE Diantaranya adalah 
pengaruh delay paket terhadap sistem GSM/GPRS dan GSM/EDGE  
 
2. Jaringan GSM/GPRS dan GSM/EDGE 
2.1 GSM 
Global System for Mobile Communication (GSM) merupakan salah satu trend teknologi seluler yang paling banyak 
dipakai pada saat ini. GSM merupakan teknologi seluler generasi-2 (2G) yang menggunakan teknologi modulasi digital, 
menyediakan kapasitas lebih besar, kualitas suara dan sekuritas yang lebih baik jika dibandingkan teknologi seluler 
generasi-1 (1G). Pada teknologi ini suatu pita frekuensi tertentu yang lebih lebar dibagi - bagi ke dalam beberapa time 
slot. Hal ini berarti bahwa beberapa panggilan dapat menggunakan kanal frekuensi yang sama tetapi pada suatu time slot 
yang berbeda – beda. Komunikasi pada GSM berbasiskan circuit switch, artinya pembagian kanal dimana setiap satu 
kanal itu mutlak dimiliki oleh satu user. 

 
Gambar 1. Arsitektur Jaringan GSM 

 
2.2  Arschitecture General Packet Radio Service (GPRS) 
General Packet Radio Service (GPRS) merupakan layanan baru pada GSM berupa layanan bearer yang digunakan untuk 
mendukung komunikasi data paket. Untuk mentransmisikan paket, sistem GPRS memanfaatkan kanal GSM yang sedang 
tidak digunakan oleh transmisi suara (voice). Arsitektur sistem GPRS (Gambar 2.) adalah pengembangan dari arsitektur 
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sistem GSM dengan tambahan berupa komponen-komponen dan sejumlah antarmuka baru yang digunakan untuk 
komunikasi data radio paket.  
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Gambar 2. Arsitektur Jaringan GPRS/GSM 

 
Serving GPRS Support Node (SGSN) berfungsi seperti MSC dalam sistem GSM yaitu memantau lokasi MS, paging, 
kompresi data, perhitungan trafik, charging, dan securiti. Gateaway GPRS Support Node (GGSN) adalah antarmuka dari 
jaringan GPRS ke jaringan paket data eksternal (PDN). GPRS register (GR) biasanya diletakkan di HLR jaringan GSM, 
memuat seluruh informasi data pelanggan GPRS untuk keperluan routing ataupun pengiriman data. Packet Control Unit 
(PCU) berfungsi mengatur penggunaan kanal radio untuk layanan paket data GPRS. Perangkat PCU adalah antarmuka 
pada base station subsystem (BSS) yang diletakkan pada komponen base station controller (BSC).  
 
Selain itu arsitektur jaringan GPRS juga memiliki beberapa buah antarmuka baru, yaitu Gb merupakan antarmuka antara 
SGSN dan PCU yang ada di dalam BSS. Gn merupakan antarmuka yang digunakan untuk menyediakan virtual 
connections antara SGSN dan GGSN pada jaringan backbone GPRS. Gi merupakan antarmuka yang menghubungkan 
GGSN dengan jaringan paket data eksternal (PDN) yang berbais IP. Gr merupakan antarmuka yang menghubungkan 
SGSN dengan HLR yang memungkinkan SGSN mengakses informasi data pelanggan. Gs merupakan antarmuka optional 
yang memungkinkan koordinasi antara jaringan GSM dengan jaringan GPRS. Gc merupakan antarmuka optional yang 
menghubungkan GGSN dengan GR pada HLR  
 
2.3 Arsitektur EDGE 
Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) merupakan salah satu standar untuk komunikasi data wireless yang 
diimplementasikan pada jaringan selular GSM dan merupakan tahapan lanjutan dalam evolusi menuju mobile multimedia 
communication. EDGE merupakan evolusi terakhir teknologi sistem seluler GSM menuju UMTS/UTRAN (UMTS 
Terestrial Radio Access Network) dengan kecepatan paket data 473,6 kbps 

 
Gambar 3. Arsitektur EDGE dalam jaringan GSM 

 
2.3.1 Teknik Modulasi EDGE 
Perubahan utama GSM untuk mendukung laju data yang tinggi yaitu dengan memperkenalkan modulasi baru (8PSK). 
Modulasi 8-PSK membawa 3 bit per simbol sedangkan modulasi GMSK hanya satu bit per simbol. Kecepatan laju data 
dalam EGPRS/EDGE dapat ditingkatkan sampai 3 kali dengan menyesuaikan kanal fading fluctuation dan pemilihan 
coding scheme yang sesuai. 
 
2.3.2 Link Adaptation EDGE 
Mekanisme link adaptation EDGE hampir sama dengan link adaptation GPRS yaitu berdasarkan kualitas link yang 
dideteksi sepanjang waktu. Keputusan link adaptation didasarkan pada laporan pengukuran kanal oleh MS untuk 
downlink dan BTS untuk uplink. Kondisi radio dalam hal ini harga C/I menentukan coding scheme yang tepat untuk 
digunakan. EDGE tidak hanya menambah efisiensi dan kecepatan, tetapi juga memperbaiki proteksi data melalui 
pengontrolan kualitas link. Berbeda dengan GPRS, penggunaan MCS pada EDGE dapat berubah-ubah sesuai dengan 
kondisi radionya atau dengan kata lain MCS dapat beradaptasi sesuai kualitas linknya. Sistem ini dibuat untuk mengatasi 
masalah pada GPRS. MCS dapat berubah-ubah sesuai dengan variasi family MCSnya. 
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3. Pemodelan dan Analisa Delay Paket Pada Jaringan GSM/GPRS dan GSM/EDGE  
3.1 Model Alokasi Kanal GPRS dalam GSM 
Layanan GPRS sangat bergantung kepada jumlah pemakaian kanal pada GSM. Hal ini dimodelkan pada pemakaian 
kanal bersama antara GSM dan GPRS.  
• Proses kedatangan panggilan suara GSM merupakan superposisi dari dua proses Poisson, yaitu kedatangan 

panggilan baru dan handover dengan laju kedatangan rata-rata λGSM + λhGSM. 
• Proses kedatangan paket GPRS merupakan superposisi dari dua proses Poisson, yaitu kedatangan paket baru dan 

handover dengan laju kedatangan rata-rata λGPRS + λh,GPRS. 
• Waktu pendudukan suara GSM bersifat acak dengan terdistribusi eksponensial negatif. Pada GSM terdapat dua 

waktu pendudukan yaitu waktu pendudukan rata-rata handover suara 1/µh,GSM dan waktu pendudukan rata-rata 
suara 1/µGSM. 

• Waktu pendudukan paket GPRS bersifat acak dengan terdistribusi eksponensial negatif. Pada GPRS terdapat dua 
waktu pendudukan yaitu waktu pendudukan rata-rata handover paket 1/µh,GPRS dan waktu pendudukan rata-rata 
paket 1/µGPRS. 

• Laju pelayanan suara GSM adalah superposisi dari µGSM + µh,GSM. 
• Laju pelayanan paket GPRS adalah superposisi dari µGPRS + µh,GPRS. 
• Alokasi kanal yang digunakan adalah alokasi kanal fixed, yaitu beberapa PDCH secara permanen dialokasikan untuk 

GPRS. Link yang diamati adalah pada BSC – PCU.  
• Kanal GPRS dan K = jumlah buffer BSC (B) + jumlah maksimum kanal GPRS (M). 
 
3.2 Model Trafik EDGE 
Masukan pada sistem akan dibedakan menjadi dua parameter, parameter konstan dan parameter variabel. Parameter 
konstan memiliki  nilai tetap karena merupakan bagian dari model jaringan. 

Tabel 1. Nilai Parameter Konstan[3] 

Tipe Model Parameter Masukan Nilai 
Jumlah sel yang diamati 1 

Jumlah kanal fisik N 8 Model Jaringan 
Ukuran Buffer BSC, B 100 

 
Tabel 2. Nilai Throughput EDGE pada Arah Downlink dan Uplink [6] 

Sistem Throughput Downlink 1 TS (kbps) Throughput Uplink 1 TS (kbps) 
EDGE (MCS-9) 49,6 43,7 

 
Sedangkan parameter variabel mengalami perubahan nilai sesuai dengan model hybrid switching. Analisa paket delay 
akan dilihat dengan membandingkan ketiga model hybrid switching. Hybrid Switching dapat diimplementasikan dalam 
tiga channel sharing untuk mengalamatkan delay yang terjadi pada wireless channel, yaitu: 
1. Complete Partitioning; Pada complete sharing, sel kanal N secara statis dibagi menjadi dua bagian, satu bagian 

untuk panggilan suara dan yang lainnya untuk trafik data. 
2. Partial Sharing; Partial sharing memiliki kanal data ( ndata ) yang disediakan untuk trafik data. Sedangkan kanal sisa 

( N – ndata ) dibagi untuk panggilan suara dan trafik data. Panggilan suara memiliki prioritas yang lebih tinggi 
(didahulukan) daripada paket data. Demikian jika seluruh kanal sibuk, panggilan suara yang masuk akan menduduki 
terlebih dahulu kanal yang digunakan trafik data, jika jumlah kanal yang digunakan oleh trafik data lebih besar 
daripada n. Jika kanal tersedia, panggilan data akan mendapatkan kanal bebas berdasarkan prinsip first come first 
serve (FCFS). 

3. Complete Sharing; Pada complete sharing, seluruh kanal yang tersedia dibagi oleh panggilan suara dan trafik data 
dengan cara circuit switched service. GSM service diasumsikan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan EDGE 
service. Jadi partial sharing sama dengan complete sharing dengan ndata = 0 

 
4. Analisa Pendekatan Performansi Optimum 
Analisa perbandingan dilakukan untuk mencari titik temu performansi delay paket dan voice blocking probability yang 
paling baik untuk tiap metode kanal sharing dan pembagian kanal. Titik temu performansi ini akan menjadi batas 
maksimal kemampuan kanal dalam melayani panggilan data dan suara pada channel sharing sesuai dengan pembagian 
kanal yang ditetapkan. Pengamatan dilakukan dengan parameter jumlah kanal (ndata) yang berubah dari ndata = 1 sampai 
dengan ndata = 7 dari jumlah total kanal (N) = 8 kanal untuk partial sharing dan complete partitioning. Sedangkan pada 
complete sharing tidak dilakukan pembagian kanal secara khusus karena semua kanal disediakan untuk kedua layanan 
secara bersama. Beban suara berubah mulai dari 5% sampai dengan 60% dari total trafik. Sebagai contoh, untuk beban 
suara 5%, maka intensitas trafik suara (ρGSM) = 0,05 x 8 Erlang = 0,4 Erlang. Nilai 8 Erlang merupakan nilai Intensitas 
trafik maksimum yang bisa dilayani oleh total kanal (N = 8). Beban trafik data menyesuaikan dengan beban trafik suara. 
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sebagai contoh, jika beban trafik suara 5% maka beban trafik data 95%. sehingga intensitas trafik data (ρEDGE) = 0,95 x 8 
= 7,6 Erlang. 
 
Hasil perhitungan didapatkan bahwa metode complete partitioning tidak memberikan performansi yang baik untuk kedua 
layanan. Delay paket dan voice blocking probability sangat besar pada setiap perubahan pembagian kanal dan perubahan 
beban suara dan data. Sehingga bisa disimpulkan bahwa metode complete partitioning dengan jumlah total kanal 8, tidak 
bisa digunakan untuk komunikasi data dan suara dengan baik. Partial sharing memiliki performansi yang baik ketika 
ndata sebesar 1 hingga 3 kanal. Pada saat pembagian kanal dengan ndata = 1, metode ini masih memiliki performansi yang 
baik saat beban suara 20% - 35%. Sedangkan untuk ndata = 2, sistem masih memberikan performansi yang baik saat beban 
suara sebesar 20% - 25%. Pada saat ndata = 3, performansi masih baik saat beban suara sebesar 20%. Nilai perhitungan 
lebih lengkap ada pada lampiran A tabel hasil perhitungan bagian A-3.  
 
Complete Sharing memberikan performansi yang paling baik di antara ketiga metode channel sharing. Nilai delay paket 
dan voice blocking probability cenderung kecil. Performansi yang baik pada complete sharing pada penelitian ini 
ditunjukkan pada saat beban trafik suara sebesar 20% hingga 45%. Perhitungan pada arah downlink menghasilkan 
klasifikasi pembagian kanal pada metode channel sharing yang hampir sama. Complete sharing memiliki performansi 
yang paling baik pada perhitungan arah downlink, yaitu pada saat beban trafik suara sebesar 20% hingga 45% dari total 
trafik. Hasil perhitungan performansi complete sharing bisa dilihat pada lampiran A tabel bagian A-3. 
 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan semua uraian dan analisa mengenai delay paket pada jaringan GSM/EDGE, maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Untuk sistem antrian M/M/m/K untuk K=120 dan K=170, jika semakin tinggi persentase userGPRS maka waktu 

tunggu rata-rata paket GPRS akan semakin besar (Tw = 0.003 untuk 2% user GPRS, 0.044 untuk 5% userGPRS, 
1.414 untuk 10% userGPRS). 

2. Untuk sistem antrian M/M/m/K untuk K=120 dan K=170, jika semakin besar jumlah kanal maksimum GPRS maka 
waktu tunggu rata-rata paket GPRS akan semakin kecil (Tw = 6.545 untuk M=15, 0.606 untuk M=18, 0.044 untuk 
M=21). 

3. Pada partial sharing dengan jumlah kanal data = 1 dari N = 8, dan beban voice 80%, memiliki delay paket sangat 
kecil yaitu 0,030415 ms. Namun semakin tinggi intensitas trafik, nilai blocking data semakin besar. Sehingga 
maksimum offered traffic GSM/EDGE per kanal yang bisa dilayani adalah 1,2673 Erlang untuk uplink dan 
downlink. Nilai maksimum tersebut muncul karena batas trafik yang dilayani pada tiap kanal maksimal 1 Erlang. 
Jika offered traffic lebih besar dari 1,2673 Erlang, maka panggilan baru akan ditolak. 

4. Voice call load memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap delay paket pada kanal sharing. Perubahan voice 
call load dari 60% ke 70%, 80% hingga 90% mengakibatkan delay semakin besar.  

5. Blocking probability untuk suara dengan N = 8 dan beban suara 80% sangat besar untuk diaplikasikan dalam 
jaringan yang sebenarnya. Perlu dilakukan penyesuaian komposisi trafik suara dan data atau dengan metode yang 
lain untuk mengurangi tingkat blocking suara sehingga akan menghasilkan performansi yang lebih baik.  

6. Pendekatan performansi channel sharing dengan jumlah kanal total = 8, beban trafik suara antara 5% hingga 60% 
dan besar beban trafik paket data menyesuaikan beban suara (antara 40% - 95%), menunjukkan bahwa complete 
sharing menghasilkan performansi yang paling baik. Performansi dilihat dari parameter delay paket data dan voice 
blocking probability. Namun performansi tersebut bisa berubah jika dilakukan penambahan jumlah kanal, 
penambahan beban trafik suara dan data. 
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