
I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel semakin 
pesat. Hal ini disebabkan sistem komunikasi selular 
lebih praktis dan efektif. Saat ini sistem komunikasi 
selular bergerak di Indonesia sedang berada pada era 4G 
LTE-A (Long Term Evolution- Advanced) dan sedang 
berkembang menuju era 5G [1]. Pada era 4G LTE dan 
LTE-A penambahan jumlah base station mutlak dilakukan 
untuk menjaga kinerja jaringan yang akan menurun apabila 
mobile user berada jauh dari base station. Akan tetapi, 
penambahan jumlah base station yang semakin banyak 
menyebabkan kebutuhan akan sumber daya atau energi 
semakin besar. Oleh sebab itu sebuah lembaga standarisasi 
teknologi mobile 3GPP (Third Generation  Partnership 
Project) telah memperkenalkan suatu teknologi baru 
untuk mengurangi penggunaan jumlah base station, yang 

dikenal dengan komunikasi Device-to-Device (D2D) [2]. 
Model komunikasi D2D akan menjadi pilihan untuk 

diterapkan pada era 5G [1]. Sistem komunikasi D2D 
adalah komunikasi antara dua perangkat selular yang 
berdekatan dengan menggunakan kembali spektrum 
selular tanpa harus melakukan routing ke base station [3]. 
Sistem komunikasi D2D dapat meningkatkan kapasitas 
yang dapat diperoleh dengan adanya penggunaan bersama 
sumber daya frekuensi antara pengguna seluler biasa 
dengan pengguna D2D serta dapat meningkatkan data 
rate disebabkan jarak yang dekat.

Apabila jarak antar perangkat pengguna D2D jauh 
serta jumlah perangkat pengguna D2D bertambah (multi-
hop D2D) menyebabkan kinerja dari perangkat dapat 
menurun. Oleh karena itu dibutuhkan model komunikasi 
D2D yang dapat tetap menjaga kualitas jaringan dari 
pengguna D2D, salah satunya dengan strategi kooperatif. 
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the 4G (fourth generation) era and become applied the communication models in 5G (fifth generation) era. The 
principle of D2D cooperative communication is to utilize mobile devices that are around source and destination 
as relay. Relay will receive information signal replica from source and processed using Decode and Forward (DF) 
protocol and delivered to the destination. The aim of this research for analyze performance of outage probability (P 
out) with numerical simulation using MATLAB. Evaluation performance considers the outage probability value to 
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than level coding 1/2 on D2D cooperative communication for Rayleigh channel.  
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Konsep sistem komunikasi kooperatif D2D yaitu saat 
sumber berada jauh dari tujuan sehingga komunikasi 
secara langsung tidak memungkinkan maka perangkat 
D2D yang berada disekitar akan berfungsi sebagai relay 
yang menerima sinyal replika dari sumber D2D kemudian 
meneruskan ke penerima D2D [4]. Model kanal yang 
sering digunakan pada komunikasi selular dengan kanal 
multipath adalah kanal Rayleigh. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis kinerja outage probability pada komunikasi 
kooperatif D2D untuk model kanal Rayleigh. Protokol 
kooperatif yang digunakan pada penelitian adalah Decode 
and Forward (DF).

II. StudI PuStaka

A. Komunikasi Kooperatif

Komunikasi D2D adalah komunikasi langsung antar 
dua perangkat mobile yang berdekatan tanpa melalui base 
station [3]. Prinsip komunikasi kooperatif D2D adalah 
meggunakan perangkat mobile yang berada diantara mobile 
source dan mobile destination sebagai relay. Prinsipnya 
saat source dan destination tidak dapat mengirimkan 
informasi secara direct maka, perangkat mobile yang 
berada dekat dengan source atau destinasi dapat berpern 
sebagai relay yang menerima sinyal replika dari source 
kemudian memprosesnya sesuai dengan mode kooperatif 
yang digunakan dan meneruskan ke destination.

B. Decode and Forward (DF)

Pada penelitian ini hanya mempertimbangkan protokol 
kooperatif decode and forward. Decode and Forward 
(DF) merupakan salah satu dari metode relay, dimana 
relay melakukan proses pengkodean kembali sinyal yang 
diterima dari source sebelum diteruskan ke destination. 
Source mengirimkan informasi xs secara broadcast ke 
destination  dan juga akan diterima oleh relay. Adanya 
pengaruh fading dan noise saat pentransmisian sinyal 
informasi yang diterima berupa [6]:

   ( ) 1sd sd s dy h x n= +

2  ) (sr sr s ry h x n= +

hsd dan hsr merupakan koefesien kanal fading dari 
source ke destination dan dari source ke relay, nd dan 
nr merupakam Gaussian noise pada source dan relay. 
Kemudian relay akan mendeteksi sinyal informasi yang 

diterima dari source. Sinyal informasi yang telah dideteksi 
akan dikodekan, setelah proses dekode sinyal akan di re-
encode. Sinyal yang sudah mengalami proses pengkodean 
akan diteruskan ke destination dalam bentuk [6]:

3  ) (rd rd r dy h x n= +

hrd adalah koefesien kanal fading relay ke destination, xr 
adalah sinyal yang telah didekode atau sinyal yang telah 
diproses oleh relay [6].

C. Kanal Rayleigh

Model kanal yang dipertimbangkan pada penelitian ini 
adalah kanal Rayleigh. Kanal Rayleigh  dimodelkan apabila 
sinyal yang diterima bersifat Non Line of Sight (NLOS) 
berarti melalui banyak lintasan untuk mengirimkan sinyal 
informasi ke tujuan [5] seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3. Pada jaringan nirkabel kondisi sinyal yang 
diterima adalah hasil penjumlahan tak terbatas yang 
tersebar sepanjang jalur propagasi. Pengaruh fading 
pada jaringan nirkabel dapat diwakili dengan teorema 
limit sental yaitu penggunaan variabel acak Gaussian 
kompleks, W1+jW2. Dimana W1 dan W2 adalah variabel 
acak Gaussian secara independen dan distribusi yang sama 
dengan rata-rata nol dan varian σ2, sehingga amplitude dari 
variabel acak bilangan komplek Gaussian W1+jW2 dapat 
ditulis X= √(W1+ W2). Kemudian X dinotasikan variabel 
acak Rayleigh dengan Probability Density Function (PDF) 
dengan persamaan 2.11 berikut [7]:

( )
2

22
2 (4 )   

xxf x e σ

σ

−
=

dimana 2σ2=E{X2}, X2 adalah chi-square (X2) variabel 
acak, variabel acak Gaussian dengan zero mean yang 
dapat dibangkitkan dengan fungsi Matlab  “randn” [7].

D. Convolutional Code

Penelitian ini menggunakan sistem pengkodean 
Convolutional code. Convolutional code merupakan 
suatu sistem pengkodean yang memiliki informasi bit 
input yang akan dikodekan menjadi beberapa bit terkode 
dengan syarat bit input harus lebih kecil dari bit output. Gambar 1. Model Sistem Komunikasi Kooperatif D2D [5].

Gambar 2. Model skema relay Decode and Forward (DF) [6].
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Perbandingan antara bit input dan bit output adalah sebagai 
berikut [10]:

(  6) kR
n

=

dimana R merupakan coding rate, k  adalah jumlah  bit 
input convolutional code dan n jumlah bit output yang 
dihasilkan convolutional code. Pada convolutional code 
terdapat constraint length yang berarti panjang kode dari 
convolutional code yang berhubungan dengan jumlah 
shift register (elemen memori). Constraint length yang 
diasumsikan dengan L seperti yang ditampilkan pada 
rumus berikut [11]:

(  1 ) 7L m= +

dimana L merupakan constraint length dan m adalah 
jumlah shift register (memori).

Pada generator polynomial untuk rate 1/2 Convolutional 
Encoder dengan L=3 terdapat dua shift register dengan 
satu bit masukan dan dua bit keluaran sedangkan pada 
generator polynomial untuk rate 1/3 Convolutional 
Encoder dengan L=3 terdiri dari dua shift register dengan 
satu bit masukan dan tiga bit keluaran. Dalam hal ini, 
sistem yang menggunakan 1/3 convolutional code mampu 
menghasilkan BER yang lebih rendah namun demikian 
memiliki kecepatan bit yang rendah bila dibandingkan 
dengan rate 1/2 Convolutinal Encoder dengan L=3.

Selain constraint length, hal lain yang dibutuhkan pada 
convolutional code adalah generator polynomial. Dalam 
hal ini, generator polynomial mempengaruhi jumlah 
keluaran bit (bit output) dan panjang convolutional code 
(constraint length).

E. Outage Probability

Parameter yang dipertimbangkan untuk mengukur 
kinerja komunikasi pada penelitian ini adalah outage 
probability. Outage yaitu suatu keadaan buruk pada 
sistem yang mana sistem gagal mengirimkan informasi 
ke destination. Outage Probability yang disimbolkan 
dengan Pout adalah kemungkinan terjadinya outage 
pada sistem yang menyatakan kemungkinan gagalnya 
sebuah informasi yang dikirimkan ke destination. 
Outage Probability merupakan salah satu parameter 
untuk menentukan baik buruknya kinerja sistem jaringan 
nirkabel. Oleh karena itu Outage Probability kanal dapat 
digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem jaringan 
relay nirkabel [8]. Secara matematis Outage Probability 
ditulis dalam persamaan berikut [9]:

 (5)  1
th

outP e
γ
γ

−

= −

dimana Pout adalah Outage Probability, γth adalah SNR 
threshold (dB), γ adalah SNR rata-rata. SNR threshold 
adalah nilai SNR batas ambang pada sistem sedangkan 
SNR rata-rata adalah jumlah nilai SNR dari semua sinyal 
yang diterima oleh destination dari source dan relay.

III. Metode PenelItIan

Pada tahapan ini dijelaskan pemodelan sistem dan 
algoritma dari sistem komunikasi kooperatif D2D, mulai 
dari pembangkitan kanal, pengkodean kanal dengan 
menggunakan convolutional code untuk rate 1/2 dan rate 
1/3, teknik modulasi pengolahan bit-bit data dan proses 
equalisasi. Pada penelitian ini dilakukan analisis dari 
nilai outage probability yang diperoleh dari sejumlah 
bit yang dikirimkan pada proses komunikasi kooperatif 
D2D dengan menggunakan kanal Rayleigh dan metode 
kooperatif Decode and Forward .

A. Diagram Blok

Pada bagian ini dijelaskan  proses pengiriman informasi 
pada komunikasi kooperatif D2D, dimana informasi 

Gambar 3. Model Lintasan Pengiriman pada Kanal Rayleigh.

Shift Register Shift Register BIT INPUT

+

+

                     Bit Output

                      Bit Output

Gambar 4. Generator polynomial untuk rate  Convolutional Encoder 
dengan L=3 [11]

Shift Register Shift Register BIT INPUT

+

+

                     Bit Output

                      
Bit Output

+                       
Bit Output

Gambar 5. Generator polynomial untuk rate 1/3 Convolutional Encoder 
dengan L=3 [11]
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berupa data input dikirimkan dari source secara langsung 
ke destinasi dan melalui relay. Pada Penelitian ini Source, 
relay dan destinasi adalah perangkat mobile selular. 
Selanjutnya data input akan di Encoding, pada penelitian 
ini digunakan teknik pengkodean convolutional code 
dengan coding rate yang digunakan adalah 1/2 dan 1/3.  
Kemudian data input akan mengalami proses modulasi, 
teknik modulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 
BPSK (Binary Phase Shift Keying).

Pada pengiriman data input dikirimkan melalui kanal 
Rayleigh dengan gangguan AWGN. Informasi dikirim 
secara langsung dan melalui relay. Relay akan mendeteksi 
sinyal informasi yang diterima dari source. Sinyal 
informasi yang telah dideteksi akan dikodekan, setelah 
proses dekode sinyal akan di re-encode. Sinyal yang 
sudah mengalami proses pengkodean akan diteruskan ke 
destination dengan adanya pengaruh AWGN dan dikirim 
melalui kanal Rayleigh. Sinyal informasi pada destinasi 
akan mengalami proses equalisasi, pada penelitian ini 
digunakan teknik MRC. Selanjutnya sinyal informasi akan 
mengalami proses demodulasi dan decoding sehingga 
diperoleh keluaran berupa data output. Kemudian 
dilakukan perhitungan outage probability.

B. Parameter Simulasi

Untuk menganalisis kinerja outage probability pada 
komunikasi kooperatif D2D dengan mempertimbangkan 
protokol kooperatif decode and forward untuk kanal 
Rayleigh akan dilakukan simulasi menggunakan software 
Matlab. Parameter-parameter simulasi untuk penelitian ini 
dapat dilihat pada Tabel 1.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

Hasil kinerja outage probability pada komunikasi 
kooperatif D2D akan dibahas pada bab ini. Protokol 
kooperatif yang digunakan adalah Decode and Forward, 
dan menggunakan teknik pengkodean convolutional code 
untuk coding rate 1/2 dan 1/3 serta teknik modulasi yang 

digunakan adalah BPSK dan kanal fading yang digunakan 
adalah kanal Rayleigh dengan noise AWGN. Dari hasil 
simulasi pertama yang diperoleh, nilai outage semakin 
baik terlihat pada range SNR 15 sampai 20 dB dengan 
menggunakan convolutional code dengan coding rate 1/3 
dapat dilihat pada Gambar 7.

Pada penelitian ini juga digunakan teknik pengkodean 
convolutional code coding rate 1/2 untuk membandingkan 
nilai outage probability yang didapatkan dari penggunaan 
kedua teknik pengkodean. Gambar 8 menunjukkan hasil 

Gambar 6. Blok Diagram Pengiriman Informasi pada Komunikasi 
Kooperatif D2D

Gambar 8. Hasil Simulasi Outage Probability dengan menggunakan 
convolutional code dengan coding rate  dan 1/3

Gambar 7. Hasil Kinerja Outage Probability dengan Pengkodean 
Convolutional Code dengan Coding Rate 1/3

Tabel 1. Parameter kinerja komunikasi kooperatif D2D

P arameter Keterangan

Jumlah Bit 500.000

Jenis Modulasi BPSK

Jumlah Source 1 buah

Jumlah Relay 1 buah

Jumlah Destination 1 buah

Range SNR 0 dB – 30 dB 

Channel Fading Rayleigh Fading

Channel Coding Convolutinal code coding rate 1/2  
dan 1/3
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simulasi kinerja outage probability dengan menggunakan 
convolutional code dengan coding rate ½ dan 1/3, dimana 
dari hasil simulasi dapat dilihat pada range SNR 5 dB 
diperoleh nilai outage probability untuk coding rate  1/2 
adalah 4.1×10-2 sedangkan untuk coding rate 1/3 nilai 
outage probability yang didapat lebih kecil yaitu 2×10-2 
dan pada range SNR 20 dB nilai outage probability untuk 
coding rate 1/2 adalah 7.3×10-5 sedangkan untuk coding 
rate 1/3 nilai outage probability jauh lebih kecil yaitu 
2.5×10-5. Penggunaan teknik pengkodean convolutional 
code dengan coding rate 1/3 menghasilkan nilai outage 
probability yang lebih kecil pada komunikasi kooperatif 
untuk kanal Rayleigh.

V. keSIMPulan

Makalah ini telah mengusulkan analisis kinerja outage 
probability untuk kanal Rayleigh. Untuk menganalisis 
kinerja tersbut telah dilakukan simulasi menggunakan 
software Matlab dengan mempertimbangkan parameter 
jaringan kooperatif D2D. Pada penelitian ini hanya 
memperimbangkan teknik moulasi BPSK serta 
menggunakan protokol kooperatif decode and forward 
dan teknik pengkodean kanal convolutional code dengan 
coding rate 1/3 dan 1/2. Kemudian akan dianalisis nilai 
outage probability dari penggunaan convolutional code 
coding rate 1/3 dan 1/2 terhadap SNR. Hasil simulasi 
yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan convolutional code dengan coding rate 1/3 
menghasilkan nilai outage probability yang lebih kecil 
pada komunikasi kooperatif D2D untuk kanal Rayleigh. 
Dimana hasil simulasi pada range SNR 5 dB diperoleh nilai 
outage probability untuk coding rate 1/2 adalah 4.1×10-2  
sedangkan untuk coding rate 1/3 nilai outage probability 
yang didapat lebih kecil yaitu 2.1×10-2 dan pada range 
SNR 20 dB nilai outage probability untuk coding rate 
1/2 adalah 7.3×10-5 sedangkan untuk coding rate 1/3 nilai 
outage probability jauh lebih kecil yaitu  2.5×10-5.
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