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ABSTRACT 
Nowadays, the growth of telecommunication services has a tendency toward telecommunication services convergence, ie 
data, image, and voice, so that it needs a standard that can support the service. The 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project) release 8 contains a technology standard called LTE (Long Term Evolution), which tokes the form of a pure 
technology-based IP (Internet Protocol). The technology aims to reduce the costs incurred by the user and operator 
services telecommunications, abroad coverage area, increase the system capacity, are reduce delay. This technology 
standard requires several supporting factors, such as a smart antenna (MIMO), multiple access techniques, efficient 
scheduling algorithm, among others. Appropriate scheduling algorithm is the scheduling that provides an optimal 
system. In this research round robin scheduling algorithm, the maximum C / I algorithm, and proportional fair algorithm 
are simulated. This simulation need a system of reliable packet retransmissions. In this case, HARQ (Hybrid Automatic 
Request retransmission) is used. Based on the simulation results, among the three types of simulated scheduling 
techniques, Round-Robin has the advantage of queuing delay which is smaller and fair than others. Max-C / I has the 
advantage on the value of a higher throughput. Meanwhile, Proportional Fair has a throughput value lower than Max-C 
/ I, but it has the delay queue and the fairness of Round-Robin approach. 
Keywords: Performansi, Schedulling, HARQ, LTE. 
 
1. Pendahuluan 
Standarisasi 3GPP untuk teknologi seluler paling banyak diimplementasikan di dunia. Pengguna teknologi 3GPP 
mencapai 2,6 milyar pada tahun 2008[2]. Riset terakhir yang sedang dikembangkan oleh 3GPP adalah LTE. 
 
1.1 Latar Belakang 
3GPP release 8 mengimplementasikan standar LTE yang merupakan suatu standar teknologi yang murni berbasis IP. 
LTE mempunyai berbagai macam keunggulan: mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pengguna maupun operator jasa 
telekomunikasi, memperluas area jangkauan, dan menambah kapasitas sistem. Secara teknis LTE memiliki kemampuan 
yang dapat mendukung konvergensi layanan data, suara, dan gambar. Untuk mendukung teknologi ini diperlukan suatu 
algoritma penjadwalan yang optimum dan sistem retransmisi yang handal, yaitu HARQ. 
 
Penelitian ini membahas performansi penerimaan user pada penggunaan algoritma penjadwalan round robin, maksimum 
C/I, dan proportional fair. Hasil yang akan diperoleh yaitu throughput, delay, paket loss, and jitter. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan performansi dari algoritma penjadwalan round robin, maksimum C/I, 
dan proportional fair berdasarkan parameter-parameter QoS (Quality of Service). Selanjutnya penelitian ini juga 
menganalisis dan menentukan algoritma penjadwalan yang paling optimum yang dapat mendukung teknologi LTE. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Melakukan simulasi menggunakan M-file pada software Matlab 7.0 untuk mendapatkan gambaran tentang algoritma 

penjadwalan round robin, maximum C/I, dan proportional fair pada kanal downlink LTE untuk single cell 
berdasarkan domain waktu. 

2. Membandingkan dan menganalisis performansi berdasarkan parameter QoS meliputi throughput, packet loss, delay, 
jitter, dan fairness index pada algoritma penjadwalan round robin, maximum C/I, dan proportional fair. 

2. Dasar Teori 
2.1 LTE 
LTE adalah teknologi yang dirumuskan oleh 3GPP sebagai evolusi dari teknologi 3G/UMTS. Teknologi ini dibuat 
dengan tujuan meningkatkan beberapa aspek di antaranya: perbaikan efisiensi spectral (penggunaan spektrum yang 
fleksibel dan lebar pita yang scalable dari 1.25MHz sampai 20MHz), peningkatan kapasitas, biaya operasional yang lebih 
rendah, memiliki performansi yang tinggi. Spesifikasi teknis Long Term Evolution dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Spesifikasi Teknis Long Term Evolution[3] 
Cell Radius Up to 5 km 
Scheduling algorithm Round robin,max C/I,Proportional fair 
Modulation QPSK,16 QAM,64QAM 
Downlink peak data rate 100 Mbps 
Uplink peak data rate 75Mbps 

 
2.2. Penjadwalan (Schedulling)                        
2.2.1 Round-Robin                                                                                                                                         
Penjadwalan Round Robin disebut juga Fair Time Scheduling, memiliki prinsip dasar, yaitu “semua sumber antrian 
dianggap sama sehingga diberi waktu yang disebut time quantum. Jika time quantum habis atau proses selesai, maka 
proses berlanjut ke antrian berikutnya” [2].  Penjadwalan ini cukup adil karena tidak ada antrian yang diprioritaskan, 
semua mendapat jatah waktu yang sama. Secara spesifik, penjadwalan ini akan menjadwalkan user-j pada TTI 
(Transmission Time Interval) ke-k jika[2]: 

  User-j = mod ( ( k-1 ), N ) + 1                                                                                                  (1) 

N adalah jumlah user yang sedang aktif dalam sistem. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa teknik penjadwalan ini 
independen terhadap kondisi propagasi maupun karakteristik kanal, sehingga tidak menganggap adanya keragaman 
kondisi multi-user. Meskipun begitu, teknik ini lebih adil (fair) jika dibandingkan dengan maksimum C/I. 

 
Gambar 1. Penjadwalan Paket Pada Algoritma Round Robin 

2.2.2 Proportional Fair                             
Ide dasar dari algoritma ini adalah memilih user untuk dijadwalkan berdasarkan rasio antara transfer rate user-j terhadap 
nilai rata-rata transfer rate, bagi user yang sedang aktif. Rasio inilah yang kemudian didefinisikan sebagai preference 
metric. Secara spesifik, penjadwalan Proportional fair akan memilih user-j jika[2]: 

                                 
( ) ( )

( )rate
jratejuser max=

                                                                             (2) 

Dalam kasus khusus, jika user memiliki nilai CQI yang identik (preference metric yang sama), maka akan digunakan 
penjadwalan Round Robin. 

 
Gambar 2. Penjadwalan Paket Pada Algoritma Proportional Fair 

 
2.2.3 Maximum C/I               
Penjadwalan maksimum C/I selalu memilih user-j yang memiliki nilai CQI yang maksimum. Pada permulaan TTI, 
penjadwalan ini membandingkan nilai CQI dari tiap-tiap user, kemudian memberikan kemampuan kepada user-j dengan 
nilai CQI tertinggi untuk mengakses kanal. Secara spesifik, teknik penjadwalan maksimum C/I akan memilih user-j 
jika[2]: 

                               User-j = arg {max CQI(j)}                                                                         (3) 

Dengan kata lain, teknik ini benar-benar memperhatikan kondisi propagasi dan karakteristik kanal dan mendukung 
adanya keragaman (diversity) multi-user. 
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Gambar 3. Penjadwalan Paket Pada Algoritma Maksimum C/I 

 
 

3. Model Sistem 
 
 

 
 

 
Gambar 4. Blok Diagram Simulasi 

 
Pemodelan sistem pada penelitian ini secara garis besar dapat ditunjukkan pada Gambar 4. User membangkitkan trafik 
yang nantinya diterima dan diolah oleh node B. Node B akan menjadwalkan masing-masing trafik dengan algoritma 
penjadwalan round robin, maksimum C/I, dan proportional fair. Penjadwalan trafik-trafik tersebut bergantung kepada 
nilai CQI dan informasi HARQ, kemudian dimodulasikan melalui kanal AWGN. Penyebaran UE (User Equipment) 
dibedakan berdasarkan jarak dengan node-B, yaitu antara 0 - 1,6 km dengan interval jarak 0,1 km untuk mendapatkan 
nilai SNR yang relatif bervariasi.  
 
3.1 HARQ               
Pada simulasi ini digunakan teknik HARQ chase combining. Berikut ini penjelasan mekanisme chase combining: 
1. Paket data yang dikirim sebanyak 300 paket/frame dimana tiap frame berisi 3202 bit untuk modulasi QPSK dan 4664 

bit untuk modulasi QAM. 
2. Paket data diperiksa apakah merupakan paket transmisi awal atau paket retransmisi berdasarkan nilai NDI (New Data 

Indicator). 
3. Paket kemudian ditambah bit parity melalui proses error detection CRC24. 
4. Paket data masuk ke blok channel encoder yaitu turbo code 1/3 sehingga output-nya menjadi 3 kali lipat dari bit data 

input. 
5. Selanjutnya masuk ke blok HARQ rate matching dimana paket data akan melalui 2 proses rate match. Rate match 

pertama mencocokkan output turbo dengan jumlah bit virtual IR buffer yang besarnya 9600. Jika bit output turbo 
lebih besar maka akan mengalami proses puncture (pembuangan bit). Rate match kedua mencocokkan dengan jumlah 
channel bit dimana besar channel bit ditentukan dari jenis modulasi dan banyaknya physical channel yang digunakan. 
Jika output rate match pertama lebih besar dari jumlah channel bit maka akan dipuncture. 

6. Kemudian paket data di interleaver kemudian di mapping menggunakan modulasi QPSK/QAM. 
7. Setelah diubah ke dalam bentuk biner maka paket data dispreading dengan spreading factor=16 
8. Output spreader berupa simbol yang disisipi sinyal pilot, kemudian sinyal dikirim melewati kanal fading berdistribusi 

rayleigh dan berderau Gaussian (AWGN). 
9. Di penerima sinyal data dipisahkan dari sinyal pilot kemudian sinyal pilot digunakan untuk mengestimasi kanal. 
10. Paket data diperiksa apakah merupakan transmisi awal atau tidak, berdasarkan nilai NDI. Jika merupakan data 

retransmisi maka digabung dengan paket data sebelumnya. 
11. Kemudian paket data didemapping ke bentuk biner. 
12. Untuk mendapatkan urutan sesuai dengan data awal maka dideinterleaver. 
13. Kemudian paket data masuk ke proses rate dematching yang merupakan proses kebalikan dari rate matching. 
14. Selanjutnya paket data di decoder oleh turbo decoder yang juga kebalikan dari proses encoder. 
15. Output dari turbo decoder ini kemudian diperiksa apakah ada bit yang error menggunakan CRC error detection. Jika 

ada bit yang error maka dikirim sinyal NACK oleh receiver (UE) ke pengirim (BTS). Sementara itu paket data juga 
disimpan di buffer. Untuk chase combining. jika pengirim menerima sinyal NACK maka pengirim melakukan 
retransmisi paket data yang sama (puncture scheme) dan nilai RV yang sama. Retransmisi dibatasi maksimal 4 kali. 

16. Setelah tidak ada data yang error maka dilanjutkan pengiriman data yang baru dan paket data yang didekode 
dilanjutkan ke layer berikutnya. 

 
3.2 Channel Quality Indicator (CQI) 
Parameter CQI digunakan node B sebagai indikator kualitas kanal dari masing-masing user yang dilayani. Parameter CQI 
tersebut merupakan hasil informasi feedback dari tiap user, yang bergantung kepada nilai SNR (Signal to Noise Ratio) 
setiap user. Nilai CQI dapat ditentukan dengan persamaan berikut: 
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Setelah CQI diolah, Node B yang melayani multiple-user akan memetakan ke dalam kombinasi jenis coding rate, skema 
modulasi, dan jumlah DL-SCH yang digunakan, dimana juga menentukan banyaknya Transport Block Size (TBS) yang 
dikirim untuk masing-masing user. Kombinasi tersebut menjadi patokan bagi node B dalam pengiriman data[2].  
 
3.3  SNR (Singnal to Noise Ratio)                        
Nilai rata-rata SNR dari user-j ditunjukkan dengan persamaan (5)[4]: 

                                                 
jmjs

jd
D

jRNS

α

ρ
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
=

                                                                           (5) 

dimana ρ merepresentasikan nilai median dari SNR di tepi sel, D adalah radius/jari-jari sel, dj adalah jarak antara node B 
dengan user-j, α adalah pathloss ekponensial (diasumsikan sebesar 3.523 pada lingkungan urban), sj adalah variabel 
random untuk efek shadowing (diasumsikan mengikuti distribusi log-normal dengan zero-mean dan variansi, σ2, dalam 
skala logaritmik), mj adalah efek multipath fading yang dimodelkan sebagai variabel random eksponensial dengan mean 
= 1, yang merepresentasikan kanal Rayleigh fading. 

 
3.3.1 Kanal AWGN (Additive White Gaussian Noise) 
Noise putih merupakan suatu proses stokastik yang terjadi pada kanal dengan karakteristik memiliki rapat spektral daya 
noise merata di sepanjang range frekuensi. Pemodelan kanal AWGN dapat diperlihatkan pada Gambar 5. 

)(tsm ( ) ( ) ( )tntstr m +=

 
Gambar 5. Pemodelan Kanal AWGN 

Sinyal yang diterima receiver )(tr merupakan penjumlahan dari sinyal informasi, )(tsm  dan noise yang terjadi selama 
proses transmisi sinyal kirim sampai diterima pada bagian receiver ditunjukkan dalam bentuk persamaan: 

                                                        ( ) ( ) ( ) Tttntstr m ≤≤+= 0,                                                                 (6) 
 

3.4 Multipath Fading                         
Efek dari multipath fading terjadi karena sinyal yang diterima oleh user mengalami scattering karena adanya obstacle 
sehingga mengakibatkan fluktuasi daya di penerima, yang disebut fading. Daya yang diterima adalah daya sesaat 
(instantaneous) yang merepresentasikan efek dari small scale-fading. Untuk merepresentasikan daya sesaat didekati 
dengan menggunakan distribusi eksponensial seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Pendekatan Efek Multipath Fading 

 
3.5 Modulasi                 
Ada 2 tipe modulasi yang digunakan pada jaringan LTE, yaitu 16-QAM dan QPSK. Penentuan modulasi yang digunakan 
bergantung pada nilai CQI masing-masing UE tersebut. 
 
3.5.1 OPSK                          
QPSK memetakan data digital menjadi k bit (k = 2), sebanyak M simbol, (M = 2k = 4), yaitu 00,01,11,10. Modulasi 
QPSK digunakan pada daerah cakupan BTS dengan nilai CQI antara 1-15[2]. Dengan kata lain, modulasi ini hanya 
digunakan untuk user dengan kondisi kanal yang buruk. 
 
3.5.2 16-QAM                             
16-QAM memetakan data digital menjadi16 simbol. Modulasi 16-QAM digunakan pada daerah cakupan BTS dengan 
nilai CQI antara 15-30[2]. Dengan kata lain, modulasi ini hanya digunakan untuk user dengan kondisi kanal yang baik. 
 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010             KNS&I10-002 

 11

3.6   Parameter-Parameter Simulasi                        
3.6.1 Throughput                 
Throughput sistem adalah jumlah bit benar yang diterima dibandingkan dengan waktu pengiriman bit. Dimana waktu 
pengiriman bit adalah waktu mulai bit dikirim hingga waktu bit diterima. 

 

                                           bitpengirimanwaktu
benarditerimadatabitJumlah

Throughput =
                                                                

(7) 

3.6.2 Delay antrian 
Delay antrian didefinisikan sebagai waktu data sebelum ditransmisikan dikurangi waktu masuk antrian. Atau dapat 
ditentukan dalam persamaan: 

                                                                 masukwaktutransmisisebelumwaktuantriandelay −=_                                                   (8)        
 

3.6.3 Keadilan (Fairness) 
Fairness index suatu sistem menurut Raj Jain ditentukan berdasarkan parameter throughput yang terukur pada masing-
masing user yang dinormalisasi terhadap throughput optimal (Xi). Fairness index memiliki batas nilai antara 0–1 atau 0 – 
100 %. Semakin tinggi indeksnya, maka semakin adil (fair) pula sistem tersebut. FI ditentukan berdasarkan persamaan 
berikut ini [3]: 

                                                                        
( ) ( )

∑
∑

= 2

2

j

j

Xn
X

FIIndexFairness
                                                                 (9) 

 
4. Analisis Hasil Simulasi 
4.1 Signal to Noise Ratio (SNR) 

 
Gambar 7. Nilai SNR Pada Kondisi Dengan dan Tanpa Fading 

 
Dari grafik Gambar 7, dapat dilihat bahwa nilai SNR pada kondisi kanal dengan fading maupun tanpa fading memiliki 
nilai yang hampir sama sampai dengan user pada jarak 0,2 km dari node-b. Pada jarak di atas 0,2 km, SNR pada kondisi 
kanal dengan fading mengalami penurunan yang lebih tajam jika dibandingkan dengan SNR pada kondisi kanal tanpa 
fading. Hal ini disebabkan oleh faktor multipath fading yang berupa rayleigh fading yang mempunyai karakteristik 
eksponensial. Selain faktor multipath fading, jarak user juga mempengaruhi nilai SNR tersebut, karena semakin jauh 
jarak user berarti loss propagasi semakin besar, sehingga level daya terima semakin kecil. 
 
4.2. BER (Bit Error Rate) Pada Teknik HARQ Chase Combining 

 
Gambar 8. BER dengan HARQ Tanpa Fading dan Dengan Fading 

 
Dari Gambar 8. dapat dilihat bahwa setelah melalui proses HARQ chase combining, BER pada kondisi dengan fading 
lebih besar jika dibandingkan dengan kondisi tanpa fading. Parameter jarak mempengaruhi besarnya BER, semakin besar 
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jarak semakin besar nilai BER. Hal ini disebabkan karena semakin jauh jarak semakin menurun kualitas kanal. Kualitas 
kanal yang kecil mempunyai peluang retransmisi yang lebih besar. 
 
4.3 Perbandingan Throughput Pada Masing-Masing Teknik Penjadwalan Trafik Dengan Menggunakan HARQ 
4.3.1 Throughput Tanpa Kondisi Multipath Fading 

 
Gambar 9. Throughput Sistem Pada Kondisi Tanpa Multipath Fading 

 
Dari Gambar 9, dapat dilihat bahwa throughput pada penjadwalan Max-C/I dan Proportional Fair terhadap  jarak user ke 
node-B hampir sama. Pada user dengan jarak lebih dari 1,3 km, nilai throughput yang dicapai mengalami penurunan 
yang tajam. Algoritma penjadwalan Round Robin memiliki nilai throughput yang tidak jauh berbeda bagi user dengan 
jarak antara 0,1 km sampai 0,8 km. Hal ini dikarenakan user pada rentang jarak 0,1 km sampai 0,8 km tersebut memiliki 
kombinasi nilai CQI, TBS, jumlah DL-SCH, dan modulasi yang sama sehingga besar throughput-nya pun tidak jauh 
berbeda[2].  
 
Algoritma penjadwalan proportional fair memiliki peak throughput yang paling tinggi yaitu 1,8 Mbps, diikuti dengan  
max-C/I sebesar 1,75 Mbps, dan round robin sebesar 1,05 Mbps. Hal ini disebabkan karena algoritma proportional fair 
menjadwalkan paket berdasarkan transfer rate dibanding transfer rate rata-rata tertinggi sedangkan algoritma maximum 
C/I menjadwalkan paket berdasarkan nilai CQI tertinggi, sehingga algoritma ini memiliki throughput sistem yang lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan algoritma penjadwalan Round Robin yang melakukan penjadwalan secara merata 
terhadap semua  tanpa memandang nilai CQI. 
 
4.3.2 Throughput Dengan Kondisi Multipath Fading 

 
Gambar 10. Throughput Sistem Pada Kondisi Dengan Multipath Fading 

 
Berdasarkan Gambar 10, dapat dilihat bahwa throughput pada kondisi dengan multipath fading ini memiliki 
kecenderungan yang hampir sama jika dibandingkan dengan throughput pada kondisi tanpa multipath fading. Algoritma 
penjadwalan Max-C/I dan Proportional fair memiliki nilai yang tidak jauh berbeda pada interval jarak user 0 km sampai 
0,7 km, sedangkan pada jarak 0,7 km sampai 1,6 km nilai throughput yang dihasilkan berhimpit. Hal ini dikarenakan 
nilai CQI yang menjadi dasar algoritma penjadwalan maksimum C/I hampir sama dengan nilai perbandingan transfer 
rate dengan transfer rate rata-rata yang menjadi dasar algoritma penjadwalan proportional fair.  
 
Penjadwalan Round Robin, memiliki nilai throughput yang hampir sama pada interval jarak user 0 km sampai 0,8 km. 
Nilai throughput pada algoritma penjadwalan Round Robin mengalami penurunan yang cukup signifikan pada interval 
jarak 0,8 sampai 1,6 km. Pada kondisi multipath fading secara berurutan nilai peak throughput algoritma penjadwalan 
maksimum C/I sebesar 2,4 Mbps, diikuti proportional fair sebesar 2,3 Mbps, dan Round Robin sebesar 0,95 Mbps. Hal 
ini disebabkan karena algoritma maximum C/I menjadwalkan paket berdasarkan nilai CQI tertinggi, sedangkan 
proportional fair menjadwalkan paket berdasarkan transfer rate dibanding transfer rate rata-rata tertinggi sehingga 
memiliki throughput sistem yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan algoritma penjadwalan Round Robin yang 
melakukan penjadwalan secara merata terhadap semua  tanpa memandang nilai CQI. 
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4.4 Perbandingan Delay Antrian Pada Masing-Masing Teknik Penjadwalan Trafik 
4.4.1Delay Antrian Tanpa Kondisi Multipath Fading 

 
Gambar 11. Delay Antrian Pada Kondisi Tanpa Multipath Fading 

 
Dari Gambar 11, dapat dilihat algoritma penjadwalan max-C/I memiliki delay antrian terbesar dengan kecenderungan 
kenaikan yang linier. Semakin jauh jarak user dari node-B, algoritma maksimum C/I memiliki delay antrian yang 
cenderung membesar. Hal ini disebabkan karena prinsip algoritma penjadwalan max-C/I yang menjadwalkan user 
berdasarkan kualitas kanal yang baik, karena semakin jauh user maka kualitas kanal semakin buruk, dan semakin jauh 
user, semakin besar delay antriannya.   
 
Algoritma penjadwalan round robin dan proportional fair memiliki delay antrian yang hampir sama pada interval jarak 
user 0 km sampai 0,9 km. Pada interval jarak 0,9 km sampai 1,6 km, algoritma penjadwalan proportional fair memiliki 
nilai delay antrian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan algoritma penjadwalan Round Robin. Pada kondisi nilai 
delay antrian algoritma penjadwalan proportional fair berhimpit dengan nilai delay antrian algoritma penjadwalan Round 
Robin terlihat bahwa perbandingan nilai transfer rate dibanding dengan nilai transfer rate rata-rata setiap user pada 
interval jarak tersebut sama. Dengan kata lain masing-masing user tersebut diberi alokasi TTI yang sama seperti halnya 
pada algoritma penjadwalan Round Robin.    

 
4.4.2 Delay Antrian Dengan Kondisi Multipath Fading 

 
Gambar 12.  Delay Antrian pada Kondisi dengan Multipath Fading 

 
Berdasarkan Gambar 12, dapat dilihat bahwa delay antrian pada kondisi dengan multipath fading memiliki nilai yang 
lebih besar. Hal ini disebabkan karena pada kondisi multipath fading, kualitas kanal lebih rendah dari kondisi tanpa 
multipath fading. 
 
Grafik delay antrian pada kondisi dengan mutipath fading memiliki kecenderungan yang sama dengan grafik delay 
antrian pada kondisi tanpa multipath fading. Algoritma penjadwalan maksimum C/I memiliki delay antrian terbesar 
dengan kecenderungan grafik linier. Semakin jauh jarak user dari node-B, algoritma maksimum C/I memiliki delay 
antrian yang cenderung membesar. Hal ini disebabkan karena prinsip algoritma penjadwalan max-C/I yang 
menjadwalkan user berdasarkan kualitas kanal yang baik. Semakin jauh user maka kualitas kanal semakin buruk dan 
semakin jauh user, semakin besar delay antriannya.   
 
Delay antrian algoritma penjadwalan proportional fair dan Round Robin memiliki nilai yang hampir sama pada interval 
jarak user 0 km sampai 0,7 km. Pada interval jarak user 0,7 km sampai 1,6 km, algoritma penjadwalan proportional fair 
memiliki delay antrian yang lebih besar jika dibandingkan dengan algoritma Round Robin. Pada kondisi ini, nilai delay  
algoritma penjadwalan proportional fair berhimpit dengan nilai delay algoritma penjadwalan Round Robin. Hal ini 
disebabkan bahwa perbandingan nilai transfer rate dibanding dengan nilai transfer rate rata-rata setiap user pada interval 
jarak tersebut sama. Dengan kata lain masing-masing user tersebut diberi alokasi TTI yang sama seperti halnya pada 
algoritma penjadwalan Round Robin.    
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4.4.3 Fairness/Keadilan 
 

Tabel 2. Pengaruh Multipath Fading Terhadap Fairness Index 
Jumlah 
Sampel 

Fairness Index tanpa Multipath Fading Fairness Index dengan Multipath Fading 
RR Max-C/I PF RR Max-C/I PF 

120 0.674 0.581 0.630 0.845 0.805 0.817 
140 0.712 0.594 0.623 0.873 0.841 0.851 

  
Sesuai dengan tabel di atas, algoritma penjadwalan round robin memiliki nilai fairness yang tertinggi, diikuti algoritma 
proportional fair, kemudian maksimum C/I. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma penjadwalan Round  Robin lebih adil 
bagi para user jika dibandingkan dengan algoritma penjadwalan proportional fair dan maksimum C/I.  
 
Nilai FI tanpa multipath fading pada jumlah sampel 140 terlihat bahwa penjadwalan Round Robin memiliki nilai indeks 
0,7122. Artinya lebih dari 71 % user mendapatkan alokasi throughput yang merata bagi masing-masing user. Jika 
dibandingkan dengan kondisi tanpa multipath fading, FI pada kondisi dengan  multipath fading mengalami kenaikan.  
 
5.  Kesimpulan 
Dari simulasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil simulasi HARQ dengan teknik chase combining didapatkan nilai BER yang semakin besar sebanding 

dengan interval jarak user dengan node. Hal ini disebabkan karena semakin jauh jarak user dengan node B maka 
semakin kecil kualitas kanal, peluang untuk retransmisi semakin besar. 

2. Dari ketiga jenis teknik penjadwalan yang disimulasikan, Round-Robin memiliki keunggulan pada delay antrian yang 
lebih kecil dan lebih fair dari yang lain. Max-C/I memiliki keunggulan pada nilai throughput yang lebih tinggi. 
Sedangkan proportional fair meskipun memiliki nilai throughput yang lebih rendah dibandingkan max-C/I, namun 
dengan delay antrian serta fairness yang mendekati Round-Robin. 

3. Untuk mendapatkan nilai throughput yang tinggi, delay antrian yang rendah, serta adil (fair), maka proportional fair 
merupakan teknik penjadwalan yang lebih baik untuk jaringan Long Term Evolution (LTE). 

 
6. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Pada penelitian ini simulasi algoritma penjadwalan  berada pada domain waktu dan user yang terlibat dalam kondisi diam 
serta teknik HARQ yang digunakan untuk simulasi adalah chase combining. Beberapa hal yang disarankan untuk 
dilakukan untuk pengembangan penelitian ini di masa mendatang, yaitu: simulasi algoritma penjadwalan dalam domain 
frekuensi pada kondisi user bergerak dan menggunakan teknik HARQ yang berbeda. 
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