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ABSTRACT 

Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) is a technology that gives fast data rates up to 7,2 Megabytes per 
second (MBps). Besides, UMTS becomes a choice because of its flexibility (wireless) and costs low for both costumer and 
provider. UMTS’ high speed can be used to implement video conference. Video conference is a popular service. In the 
implementation of video conference, it uses UDP (User Datagram Protocol) where this protocol does not give a 
guarantee that data are rightly arriving to destination. Therefore, quality is a serious problem in video conference 
implementation. This paper try to implement a video conference system using Yahoo! Messenger and using Indosat M2 
UMTS network. Theoretically, IM2 gives up to 3,6 Mbps of data rates. All of User Equipment (UE) are in one location 
and served by one Node B. The distance between Node B and UE is approximately 2,8 Km with 4 out of 5 bar signal, 432 
kbps uplink data rates, and 720 kbps downlink data rates. Video conference quality assessments are conducted  using 
MOS for voice quality where MOS is calculated from delay and packet loss, along with PSNR and SSIM  for assessing 
the quality of pictures. The analysis is based on picture resolution, download traffic, and number of UEs. The results of 
this research shows that PSNR values using 320x240 pixels resolution are bigger 1,06 times from 160x120 pixels 
resolution. MOS values downlink are decreasing when download transfer rate and UEs number are increasing. The 
reason for this is that the traffic loads in downlink are increasing. MOS values uplink is stable in the level of “good 
enough”, for all of video conference sessions. This is caused by the traffic load in uplink is stable. The maximal number 
of UEs for 320x240 pixels resolution is 4 UE (PSNR 25,39 dB) and for 160x120 pixels resolution is 3 UE (PSNR 27,31 
dB). SNR values from both resolutions are above the threshold values (25 dB). 
Keywords: UMTS, video conference, E-Model, MOS, PSNR, SSIM. 
 
1. Pendahuluan 
Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) merupakan jaringan seluler generasi ketiga (3G) yang mampu 
menyediakan kecepatan data sampai dengan 7,2 Mbps. Salah satu ISP yang memanfaatkan teknologi UMTS adalah 
Indosat Mega Media (IM2) yang telah mengimplementasikan teknologi ini sejak tahun 2006. Akses data berkecepatan 
tinggi pada jaringan UMTS dapat dimanfaatkan untuk mengimplementasikan layanan video conference. Dalam 
implementasinya, video conference mentransmisikan gambar dan suara pada jaringan internet dengan menggunakan user 
datagram protocol (UDP). Salah satu karakteristik UDP adalah tidak adanya garansi bahwa data sampai dengan baik di 
tujuan sehingga mempengaruhi kualitas dari layanan video conference pada jaringan UMTS. Oleh karena itu, masalah 
nilai QoS merupakan masalah yang serius dalam implementasi layanan video conference. Oleh karena perlu dilakukan 
analisis terhadap layanan video conference pada jaringan UMTS. 
 
2. Dasar Teori 
2.1 Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) 
UMTS[1][12] merupakan generasi ketiga dari arsitektur jaringan seluler yang mampu melayani data dengan kecepatan 
tinggi. UMTS merupakan pengembangan dari jaringan GSM (Global System for Mobile Communication) dengan cara 
menambahkan beberapa perangkat dan modul sehingga jaringan GSM mampu mendukung teknologi UMTS. UMTS 
menggunakan teknologi akses Wide Code Data Multiple Access (WCDMA) dengan dua mode yaitu Frequency Division 
Duplex (FDD) dan Time Division Duplex (TDD). Pada WCDMA FDD[4] digunakan sepasang frekuensi pembawa 5 MHz 
pada uplink dan  downlink dengan alokasi frekuensi masing-masing 1945 MHz – 1950 MHz dan 2135 MHz – 2140 MHz. 
Kecepatan data yang mampu diberikan oleh jaringan UMTS adalah sampai dengan 7,2 Mbps. 
 
2.1.1 Arsitektur Jaringan UMTS 
 

 
 

Gambar 1. Arsitektur Jaringan UMTS[14] 
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a. User Equipment (UE). 
UE merupakan perangkat pada sisi pelanggan untuk mengirim dan menerima informasi yang dilengkapi dengan 
USIM (UMTS Subcriber Identity Module). 

b. UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). 
UTRAN merupakan jaringan akses radio teresterial UMTS. Yang termasuk dalam UTRAN adalah RNC dan Node B.  

c. Core Network (CN). 
CN adalah jaringan inti yang telah dibangun sebelumnya seperti jaringan GSM. CN merupakan pusat dari jaringan 
telekomunikasi yang menyediakan berbagai macam layanan kepada pelanggan. CN dihubungkan secara mesh dan 
dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk memperoleh kualitas layanan yang bagus, sehingga bisa dikatakan dalam 
CN delay dan packet loss yang terjadi sangat kecil (hampir tidak ada). 

 
2.1.2 High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) 

 
Gambar 2. Arsitektur Jaringan HSDPA 

Seperti yang ditunjukkan Gambar 2., implementasi HSDPA memerlukan perubahan pada node B, RNC, dan juga pada 
UE baik perangkat lunak dan juga perangkat keras bila dibandingkan dengan generasi UMTS terdahulu. Perangkat keras 
pada node B dan RNC adalah dengan menambah modul-modul yang mendukung teknologi HSDPA, sedangkan pada UE 
perubahan dilakukan dengan mengganti perangkat sehingga mendukung teknologi HSDPA[3].  
 
2.2 Video Conference 
Video conference[5] adalah sebuah teknologi telekomunikasi interaktif yang mengijinkan satu lokasi atau lebih untuk 
dapat berinteraksi melalui transmisi suara dan gambar dua arah secara simultan. Untuk dapat menikmati layanan video 
conference, pengguna harus memiliki perangkat sebagai berikut: 
- Camera video atau webcam sebagai masukan gambar. 
- Monitor sebagai keluaran gambar. 
- Mikrofon sebagai masukan suara. 
- Speaker sebagai keluaran suara. 
- Pengguna berada pada sebuah jaringan. 
 
2.3 Parameter Performansi Layanan Video Conference 
2.3.1 Delay 
Delay[6] adalah banyaknya waktu yang diperlukan sebuah paket untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Nilai 
delay maksimal yang diijinkan adalah 150 ms. Secara matematis dapat diekspresikan seperti persamaan (1). 
 
                                           (1) 
2.3.2 Packet loss 
Packet loss[6] adalah jumlah paket yang hilang selama transmisi dari sumber ke tujuan. besarnya packet loss yang 
ditoleransi untuk aplikasi multimedia adalah sampai 20% (standar ITU G.107). Secara matematis dapat diekspresikan 
pada persamaan (2). 

  (2) 
 
2.3.3 Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) 
PSNR adalah sebuah istilah engineering untuk perbandingan antara kemungkinan terbesar dari daya sebuah sinyal 
terhadap noise yang mempengaruhi kejernihan sinyal tersebut. Nilai PSNR minimal yang masih dapat diterima dalam 
jaringan nirkabel adalah 25 dB[10]. 
 
PSNR paling mudah didefinisikan melalui persamaan Mean Squared Error (MSE), dimana untuk 2 gambar I dan K 
sebesar m x n yang dibandingkan didapat: 
 
                                                                                                                        (3) 

 
                                                                                                                10                                                                       (4) 

 
 

 Delay = Jumlah total paket dalam satu kali pengamatan 
Total waktu pengamatan 

Jumlah paket yang hilang 
Total jumlah paket yang dikirim Delay= 
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2.3.4 Structural Similarity (SSIM) 
SSIM[15] adalah sebuah parameter dalam pengukuran kualitas gambar dengan menekankan pada 3 komponen, yaitu 
kesamaan cahaya, kesamaan kontras, dan kesamaan struktur lalu mengkombinasikannya menjadi satu nilai. Nilai 
minimal SSIM yang masih dapat diterima adalah 0,8. Secara matematis SSIM dapat diekspresikan pada persamaan (5). 
      

(2.6)                                                                                                              (5) 
 
Dimana: 
 x, y = dua sinyal gambar non negatif 
      

                                                                                                                      (6) 
   

                                                                                                                      (7) 
 

      
                                                             C1 = 0,01*0,01*video1MAX *video2MAX                                                             (8) 
                                                              C2 = 0,03*0,03*video1MAX*video2MAX                                                             (9) 
 
2.3.5 Metode E-Model  
Metode E-model[6] menekankan pada nilai delay dan packet loss yang terjadi pada aplikasi real time. Nilai akhir estimasi 
E-Model disebut dengan faktor R. Secara umum persamaan estimasi faktor R adalah sebagai berikut: 
 
                                    R = 94,2 – [(0,024 d + 0,11(d – 177,3) H(d-177,3)] – [7 + 30 ln (1+15e)]                 (10) 
Dimana: 
R = faktor kualitas 
d = delay 
H = fungsi tangga dengan ketentuan 
 H(x) = 0 jika  x <  0 
 H(x) = 1 jika x ≥ 0 
e = besarnya packet loss (dalam bentuk desimal) 
 
Korelasi antara besarnya nilai MOS dan metode E-Model dapat dilihat pada Tabel 1. sesuai persamaan: 

                                                                   MOS = 1 + 0,035 R + 7 x 10-6 R(R-60)(100-R)                                                               (11) 
 

Tabel 1. Nilai MOS 

 
 

3. Pemodelan Sistem Video Conference Pada Jaringan UMTS 
3.1 Blok Sistem Yang Diimplementasikan 
 

 
Gambar 3. Blok Implementasi Video Conference 
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Gambar 3. menunjukkan blok implementasi sistem. Perangkat keras yang digunakan adalah speaker untuk mendengarkan 
suara lawan bicara, mic untuk menangkap suara, webcam untuk menangkap gambar, dan monitor untuk menampilkan 
gambar lawan bicara. Seluruh perangkat keras tersebut ada pada laptop yang digunakan sebagai UE. Perangkat lunak 
yang digunakan adalah Yahoo! Messenger yang merupakan salah satu perangkat lunak populer untuk membangun sesi 
video conference. Video conference dengan menggunakan Yahoo! Messenger bersifat tersentral, artinya seluruh paket-
paket data harus melalui server video conference. Yahoo! Messenger menggunakan DSP Group Truespeech sebagai 
codec suara. Codec ini setidaknya membutuhkan bandwidth sebesar 9 kbps. Untuk codec gambar, Yahoo! Messenger 
menggunakan H.263 yang membutuhkan setidaknya 64 kbps. Jadi kebutuhan minimal untuk sebuah UE adalah sebesar 
73 kbps baik arah uplink maupun arah downlink.  
 
3.2 Input Gambar dan Suara 
Obyek yang ditangkap oleh kamera web adalah gambar user yang melakukan video conference. Bagian yang diambil 
adalah wajah sampai dada dengan latar belakang yang tetap. Dengan keadaan cahaya pagi hari (pukul 09.00). Dengan 
kondisi ini diharapkan perbedaan warna dan kecerahan menjadi jelas pada setiap gambar yang dihasilkan. Input suara 
yang digunakan dalam implementasi ini adalah suara yang ditangkap dengan menggunakan mic. Sumber suara berasal 
dari suara yang dikeluarkan oleh user yang melakukan video conference secara bergantian. 
 
3.3 Skenario Implementasi 
Dalam penelitian ini terdapat dua skenario: 
1. Skenario pertama adalah sesi video conference dengan menggunakan resolusi berbeda yaitu 160x120 piksel dan          

320x240 piksel. 
2. Skenario kedua adalah sesi video conference menggunakan resolusi 320x240 piksel yang disertai kegiatan download  

data. 

 
Gambar 4. Blok Pengukuran Kualitas Gambar dan Suara 

 
4. Hasil Dan Analisis Performansi Video Conference Pada Jaringan UMTS 
4.1 Implementasi Video Conference 
Pada penelitian ini implementasi video conference dilakukan dengan menggunakan sampai 5 UE. Jumlah UE tersebut 
diimplementasikan secara bertahap, artinya sesi pertama menggunakan 2 UE, kemudian sesi berikutnya UE bertambah 
sampai dengan sesi ketiga yaitu dengan menggunakan 5 UE. Setiap UE berupa laptop yang dilengkapi dengan modem 
yang mampu bekerja pada jaringan UMTS IM2, kamera, mic, dan speaker. Seluruh UE dilayani oleh satu Node B yaitu 
Node B BUAHBATU2 1 yang berlokasi di Jalan Terusan Buah Batu Soekarno Hatta, Bandung sesuai dengan informasi 
dari http://indosatm2.com/popup.php/consumer-solution/coverages/id:46/bandung. Jarak antara Node B dengan UE 
adalah sekitar 2,8 km. UE terletak di bangunan yang sama dengan ukuran fisik ruangan sebesar 7,2 m x 4 m x 8 m (p x  l 
x t). UE diletakkan di ruangan yang sama agar kondisi yang diterima setiap UE sama dan agar lebih mudah untuk 
berkoordinasi dalam melakukan sesi video conference. 
 

 
Gambar 5. Kondisi Jaringan UMTS Antara Node B dan UE 
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ISP yang digunakan dalam implementasi ini adalah IM2 dengan kecepatan sampai 3,6 Mbps. Tetapi, sesuai dengan 
Gambar 5. kondisi asli (real) yang diperoleh di tempat UE berada adalah transfer rate uplink sebesar 431 kbps dan 
transfer rate downlink sebesar 720 kbps. Nilai ini diperoleh dengan kondisi kualitas sinyal sebesar 4 dari 5 bar. 
 
4.2 Skenario Pertama Video Conference Pada Jaringan UMTS 

  
Gambar 6. Nilai PSNR pada Resolusi Berbeda 

 

 
Gambar 7. Nilai SSIM pada Resolusi Berbeda 

 

        
Gambar 8. Nilai MOS pada Resolusi Berbeda 

 
Gambar 6. menunjukkan bahwa jumlah UE maksimal yang dapat disertakan dalam sesi video conference pada jaringan 
UMTS adalah sebanyak 4 UE bila menggunakan resolusi 320x240 piksel. Untuk resolusi 160x120 piksel, bila 
menggunakan 4 UE nilai PSNR sudah tidak memenuhi nilai threshold sebesar 25dB. Gambar 7. menunjukkan bahwa 
jumlah UE maksimal yang dapat disertakan dalam sesi video conference pada jaringan UMTS adalah sebanyak 3 UE saja 
karena masih di atas nilai threshold sebesar 0,8. Adanya perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh parameter PSNR dan 
SSIM adalah karena memang kedua parameter tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda. 
 
Trend yang dihasilkan parameter PSNR dan SSIM memiliki karakteristik yang sama yaitu, nilai parameter tersebut 
semakin kecil seiring bertambahnya jumlah UE. Resolusi 160x120 piksel menghasilkan nilai PSNR dan SSIM yang lebih 
kecil dari pada resolusi 320x240 piksel karena penilaian PSNR dan SSIM adalah sesuai dengan jumlah piksel yang ada 
pada suatu video sehingga kemungkinan terjadi error pada resolusi 320x240 piksel lebih kecil daripada resolusi 160x120 
piksel. 
 
Dari Gambar 8., pada arah uplink (arah dari UE menuju server video conference) nilai MOS yang dihasilkan oleh kedua 
resolusi video tidak jauh berbeda yaitu sebesar 3,643 untuk resolusi 160x120 piksel dan 3.654 untuk resolusi 320x240 
piksel. Sedangkan pada arah downlink nilai MOS untuk resolusi 320x240 piksel adalah sebesar 3,120 dan resolusi 
160x120 piksel adalah sebesar 2,802. Arah uplink memiliki nilai yang relatif sama pada setiap UE karena paket suara 
yang dikirim ke server video conferece hanyalah satu, yaitu paket suara dari UE itu sendiri. Sedangkan pada arah 
downlink paket suara yang dikirimkan ke satu UE adalah kumpulan paket suara dari UE lain yang ikut dalam sesi video 
conference. 
 
Jika nilai MOS downlink tersebut dikonversikan sesuai dengan tingkat kepuasannya, maka tingkat kepuasan dengan 
kategori buruk (nilai MOS antara 2,6 sampai 3,1) diperoleh bila melakukan sesi video conference dengan menggunakan 5 
UE. Terdapat suatu penyimpangan yang terjadi saat jumlah UE bertambah dari 3 UE menjadi 4 UE, yaitu nilai MOS 
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untuk video yang menggunakan resolusi 320x240 piksel mengalami peningkatan dari 3,209 menjadi 3,419. Hal ini 
disebabkan karena kondisi jaringan UMTS yang tidak stabil antara Node B dengan UE. 
 
4.3 Skenario Kedua Video Conference 

 
Gambar 9. Nilai PSNR Video Conference Disertai Kegiatan Download 

 

 
Gambar 10. Nilai SSIM Video Conference Disertai Kegiatan Download 

 

        
Gambar 11. Nilai MOS Video Conference Disertai Kegiatan Download 

 
Gambar 9. menunjukkan nilai PSNR masih memenuhi nilai threshold bila melakukan sesi video conference dengan 3 UE. 
Jika pada keadaan tanpa kegiatan download nilai PSNR masih bisa memenuhi untuk sesi video conference dengan 4 UE, 
pada keadaan dengan kegiatan download terjadi penurunan jumlah UE yaitu hanya 3 UE baik download 16 kbps maupun 
32 kbps. Penurunan ini tentu disebabkan karena adanya peningkatan besarnya beban traffic sehingga paket-paket yang 
membawa informasi gambar menjadi terganggu. 
 
Gambar 10. menunjukkan nilai SSIM yang diperoleh dari video conference yang dilakukan sesuai skenario kedua. Untuk 
sesi video conference dengan menggunakan 3 UE, nilai SSIM masih dapat diterima bila disertai kegiatan download 16 
kbps. Untuk sesi video conference yang dilakukan disertai download 32 kbps, nilai SSIM yang memenuhi juga dicapai 
bila menggunakan 3 UE tetapi dengan nilai yang benar-benar sama dengan nilai threshold yaitu sebesar 0,8. 
 
Gambar 11. ada bagian uplink nilai MOS yang dihasilkan dapat dikatakan stabil dan memiliki tingkat kepuasan cukup 
baik. Tidak adanya pengaruh dari kegiatan download pada bagian uplink  karena kegiatan download hampir tidak 
menggunakan resource bagian uplink. Pada bagian downlink, saat menggunakan transfer rate download 32 kbps nilai 
MOS sudah mencapai tingkat kepuasan buruk saat jumlah UE yang ikut sesi video conference masih 2 UE. Hal ini 
disebabkan karena besarnya nilai transfer rate yang digunakan. Untuk transfer rate 16 kbps, nilai MOS yang dihasilkan 
tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan yang tidak disertai kegiatan download. Hal ini karena transfer rate sebesar 
16 kbps masih mampu dilayani sambil melakukan sesi video conference pada jaringan UMTS. 
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5. Kesimpulan Dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Dari implementasi dan analisis performansi layanan video conference pada jaringan UMTS, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penggunaan Resolusi gambar sebesar 320x240 piksel dalam video conference menghasilkan nilai PSNR dan SSIM 

yang lebih besar bila dibandingkan dengan resolusi 160x120 piksel pada sesi video conference dengan jumlah UE 
yang sama. Hal ini disebabkan karena resolusi 320x240 piksel memiliki jumlah sample piksel yang lebih banyak 
sehingga kemungkinan terjadi error pada resolusi 320x240 piksel lebih kecil daripada resolusi 160x120 piksel. 

2. Nilai MOS arah downlink yang dihasilkan pada sesi video conference dengan menggunakan resolusi gambar 320x240 
piksel dan 160x120 piksel memiliki tingkat kepuasan yang sama pada jumlah UE yang sama. Tingkat kepuasan 
cukup baik untuk 2 UE, kurang baik untuk 3 UE dan 4 UE, serta tingkat kepuasan buruk untuk 5 UE. 

3. Semakin besar transfer rate yang digunakan untuk download data, semakin kecil nilai PSNR, SSIM, dan MOS arah 
downlink yang diperoleh pada sesi video conference. Untuk transfer rate download sebesar 16 kbps dengan 
menggunakan 2 UE nilai PSNR, SSIM, dan MOS arah downlink adalah 28,42; 0,9; 3,428; sedangkan untuk transfer 
rate download sebesar 32 kbps nilai PSNR, SSIM, dan MOS arah downlink adalah 26,80; 0,83; 2,942. Hal ini 
disebabkan oleh beban traffic pada arah downlink semakin besar. 

4. Semakin banyak jumlah UE yang terlibat dalam sesi video conference semakin kecil nilai PSNR, SSIM, dan MOS 
arah downlink yang diterima UE. Untuk resolusi 320x240 piksel dengan menggunakan 2 UE, 3 UE, 4 UE, dan 5 UE 
nilai-nilai yang didapat adalah 29,86; 27,98; 25,39; 23,43 (PSNR), 0,93; 0,87; 0,79; 0.77 (SSIM), dan 3,589; 3,209; 
3,419; 2,165 (MOS arah downlink). Hal ini disebabkan data yang diterima setiap UE semakin besar sebanding dengan 
jumlah UE yang terlibat dalam sesi video conference. 

5. Nilai MOS arah uplink memiliki nilai dengan tingkat kepuasan yang tetap yaitu cukup baik (nilai MOS 3,6  -  4,3) 
untuk setiap sesi video conference karena beban traffic pada arah uplink masih mampu dilayani jaringan UMTS. 

 
5.2 Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya antara lain: 
1. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai besar resolusi yang digunakan selain 320x240 piksel dan 160x120 

piksel dalam sesi video conference dan hubungannya dengan bit rate video yang digunakan.  
2. Input gambar yang digunakan dapat berupa gambar yang kaya gerakan background maupun foreground dan juga 

pengambilan sample pengukuran dapat diperbanyak. 
3. UE dapat ditempatkan pada tempat yang berbeda, sehingga UE dilayani oleh Node B yang berbeda. 
4. Implementasi dapat diganti menjadi simulasi sehingga diperoleh keadaan jaringan yang stabil dan lebih banyak 

skenario yang bisa dijalankan. 
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