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Rekayasa Trafik

Anhar

PEMODELAN TRAFIK

� Ada dua fase pemodelan teletraffic:
� Memodelkan incoming traffic ⇒ traffic model

� Memodelkan (kelakuan) sistem ⇒ system model

� Secara garis besar, model teletraffic dapat dibagi ke dalam dua katagori 
berdasarkan model sistem yaitu :
� loss systems (loss models)

� waiting/queueing systems (queuing models)

� Pada kuliah ini kita akan menggunakan model teletraffic yang sederhana 
yaitu suatu model yang menyatakan hanya satu buah sumber daya

� Model-model sederhana ini dapat digabungkan untuk membentuk suatu 
model jaringan telekomunikasi yang lengkap:
� loss networks

� queueing networks
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MODEL TELETRAFFIC YANG SEDERHANA
� Model teletraffic yang sederhana ini dideskripsikan menggunakan paramater yang 

dijelaskan di bawah ini

� Customers datang dengan laju rata-rata sebesar λ (jumlah customers rata-rata 
yang datang per satuan waktu)

� Maka waktu antar kedatangan rata-rata (average inter-arrival time) adalah 1/λ

� Customers menyatakan call atau permintaan koneksi di dalam sistem teletraffic

� Customers dilayani oleh n server yang bekerja secara paralel

� Jika sedang melayani (sedang sibuk(busy)), sebuah server akan melayani customer 
dengan laju rata-rata sebesar µ (jumlah customers yang dilayani per satuan waktu)

� Maka waktu pelayanan (service time) rata-rata terhadap customer adalah 1/µ

� Ada tempat menunggu di dalam sistem sebanyak m

� Diasumsikan bahwa customer yang data ketika sistem sedang fully occupied
(semua server sibuk) akan di-blok sehingga akan menjadi lost customer
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SISTEM LOSS MURNI (PURE LOSS SYSTEM)

Pure loss system memiliki karakteristik sbb:

�Tidak memiliki tempat menunggu (m = 0)

� Jika ada customer datang pada saat sistem sedang fully occupied (seluruh 
server yang berjumlah n sibuk) maka customer tersebut tidak akan 
dilayani dan akan lost (diblok)

� Sistem seperti ini disebut lossy

�Dari sisi customer, ada beberapa hal yang akan menjadi 
perhatiannya, misalnya berapa peluang sistem berada dalam 
kondisi fully occupied ketika suatu customer datang?

�Dari sudut pandang sistem, hal yang menjadi perhatian adalah 
misalnya faktor utilisasi server
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SISTEM TUNGGU MURNI (PURE WAITING 
SYSTEM)
Pure waiting system memiliki karakteristik sbb:

� Jumlah tempat menunggu ada sebanyak tak terhingga (m = ∞)

� Jika ada customer yang datang ketika seluruh n server sibuk maka 
customer tersebut akan menunggu di tempat tunggu

� Tidak ada customer yang akan lost

� Beberapa customer bisa jadi harus menunggu sebelum dilayani

� Sistem seperti ini disebut lossless

�Dari sudut pandang customer, ada beberapa hal yang menjadi 
perhatiannya misalnya berapa peluang bahwa dia harus 
menunggu “terlalu lama”?

�Dari sudut pandang sistem, hal yang menjadi perhatian misalnya 
faktor utilisasi server
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MIXED SYSTEM

Mixed System memiliki karakteristik sbb:

� Jumlah tempat menunggu terbatas (0 < m < ∞)
� Jika suatu customer datang ketika seluruh server sibuk maka bila masih 

ada tempat untuk menunggu maka customer itu akan menempati salah 
satu tempat untuk menunggu

� Jika suatu customer datang ketika seluruh server sibuk dan seluruh 
tempat menunggu penuh maka customer itu akan lost (diblok)

� Pada sistem ini akan terdapat beberapa customer yang lost ada juga 
customer yang sedang menunggu untuk dilayani

� Sistem ini adalah lossy
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INFINITE SYSTEM

�Infinite system memiliki karakteristik sbb:
� Jumlah server tak terhingga (n = ∞)

� Tidak akan pernah ada customer yang lost maupun harus menunggu 
karena setiap customer yang datang akan dilayani

� Ini merupakan sistem yang lossless

� SIstem yang hypothetical ini lebih mudah dianalisa daripada sistem real 
yang kapasitasnya terbatas

� Kadang-kadang, penganalisaan sistem seperti ini merupakan satu-
satunya cara untuk memperoleh pendekatan terhadap sistem yang 
real
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� Sebelum terlampau jauh, marilah kita pelajari Notasi Kendall yang 
digunakan untuk mendeskripsikan suatu sistem antrian
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Notasi Model Antrian (Kendall)Notasi Model Antrian (Kendall)

�� A/B/n/p/kA/B/n/p/k
�� A menyatakan proses kedatanganA menyatakan proses kedatangan

�� Interarrival time distribution:Interarrival time distribution:
�� M= exponential (memoryless)M= exponential (memoryless)
�� D= deterministicD= deterministic
�� G= generalG= general

�� B menyatakan waktu pelayanan (service times)B menyatakan waktu pelayanan (service times)
�� Service time distribution:Service time distribution:

�� M= exponential (memoryless)M= exponential (memoryless)
�� D= deterministicD= deterministic
�� G= generalG= general

�� n = jumlah servern = jumlah server
�� p = jumlah tempat dalam sistemp = jumlah tempat dalam sistem

= jumlah server + tempat menunggu= jumlah server + tempat menunggu
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Notasi Model Antrian (Kendall) Notasi Model Antrian (Kendall) 
(cont.)(cont.)

�� k = populasi pelanggank = populasi pelanggan

�� NilaiNilai--nilai default (biasanya tidak dimunculkan) :nilai default (biasanya tidak dimunculkan) :
�� p = p = ∞∞, k = , k = ∞∞

�� Contoh:Contoh:
�� M/M/1M/M/1
�� M/D/1M/D/1
�� M/G/1M/G/1
�� G/G/1G/G/1
�� M/M/nM/M/n
�� M/M/n/n+mM/M/n/n+m
�� M/M/M/M/∞∞ (Poisson model)(Poisson model)
�� M/M/n/n (Erlang model)M/M/n/n (Erlang model)
�� M/M/k/k/k (Binomial model)M/M/k/k/k (Binomial model)
�� M/M/n/n/k (Engset model, n < k)M/M/n/n/k (Engset model, n < k)
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RUMUS LITTLERUMUS LITTLE

��Mari kita perhatikan suatu sistem yang didatangi oleh Mari kita perhatikan suatu sistem yang didatangi oleh 
customer dengan laju sebesar customer dengan laju sebesar λλ

��Bila diasumsikan suatu Bila diasumsikan suatu kondisi yang stabilkondisi yang stabil maka customer maka customer 
tidak akan terakumulasi di dalam sistem sehingga sistem akan tidak akan terakumulasi di dalam sistem sehingga sistem akan 
kosongkosong

�� Konsekuensinya customer meninggalkan sistem dengan rate sebesar Konsekuensinya customer meninggalkan sistem dengan rate sebesar λλ
jugajuga

��Bila Bila 

��Maka rumus Little menyatakan : Maka rumus Little menyatakan : 

sistemdidalamcustomerlamanyaratarataT

sistemdidalamcustomerrataratajumlahN

     

    

−=

−=

TN λ=

MODEL UNTUK 
TRAFIK TELEPON
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�Erlang memodelkan trafik telepon sebagai pure loss 
system (m = 0)

� customer = call

� λ = laju kedatangan panggilan (call arrival rate)

� service time = (call) holding time

� h = 1/µ = average holding time

� server menyatakan kanal pada suatu link

� n = jumlah kanal pada link tersebut
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PROSES TRAFIK (TRAFFIC PROCESS)
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INTENSITAS TRAFIK

�Pada jaringan telepon : Traffic ↔ Calls

�Besarnya trafik dinyatakan oleh intensitas trafik a

�Definisi: intensitas trafik a adalah perkalian antara laju 
kedatangan (arrival rate) rata-rata λ dengan waktu pendudukan 
rata-rata (mean holding time) h:

a = λh
� Jangan lupa, intensitas trafik merupakan kuantitas yang tanpa 

satuan
� Untuk menghormati jasa Erlang digunakan satuan erlang (erl) untuk 

intensitas trafik

�Bila menggunakan pendekatan rumus Little: intensitas trafik 
menunjukkan jumlah panggilan yang sedang berlangsung di 
dalam suatu infinite system
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�Misalkan ada suatu sentral. Asumsikan bahwa
� Rata-rata terdapat 1800 panggilan baru dalam 1 jam, 

� λ = 1800 panggilan/jam = 1800 panggilan/30 menit

� Rata-rata waktu pendudukan adalah 3 menit (ini sama dengan 
h)

�Maka intensitas trafik adalah 

a = 1800x3/60 = 90 Erlang

�Jika rata-rata waktu pendudukan naik dari 3 menit 
menjadi 10 menit, maka

a = 1800 x 10/60 = 300 Erlang
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BLOCKING

�Di dalam suatu sustem loss, beberapa call di-blok (lost)
� Sebuah panggilan akan hilang (lost) jika seluruh kanal sedang diduduki 

pada saat panggilan datang
� Kejadian di atas disebut blocking

�Ada paling tidak dua buah jenis kuantitas blocking :
� Call blocking Bc = peluang suatu panggilan yang datang menemukan 

bahwa seluruh kanal diduduki = bagian dari panggilan yang lost
� Time blocking Bt = peluang sleuruh kanal diduduki pada suatu saat 

tertentu = bagian dari waktu dimana seluruh kanal diduduki

�Nilai kedua blocking itu belum tentu sama
� Kedua nilai blocking di atas akan sama besar (Bc = Bt) bila proses 

kedatangan panggilan merupakan proses Poisson

�Call blocking merupakan ukuran qos yang dialami pelanggan 

17

LAJU KEDATANGAN PANGGILAN (CALL 
RATES)

�Di dalam suatu sistem loss, ada tiga jenis laju kedatangan 
panggilan:

� λoffered = laju kedatangan panggilan

� λcarried = laju kedatangan panggilan yang dapat diolah

� λlost = Laju kedatanagn lost calls

18

� Catatan:
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TRAFFIC STREAMS

�Ketiga macam call rates itu membawa kita pada konsep tiga 
jenis trafik:
� Traffic offered (aoffered) = λofferedh

� Traffic carried acarried) = λcarriedh

� Traffic lost (alost) = λlosth

�Catatan:
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ANALISA TELETRAFFIC

Pada tahap ini kita akan menentukan hubungan kuantitatif di antara 
ketiga faktor yang sudah kita bahas hubungan kualitatifnya:

� Kapasitas Sistem

� n = jumlah kanal pada link

� Beban Trafik

� a = (offered) traffic intensity

� Quality of service (dari sudut pandang pelanggan)

� Bc = peluang bahwa suatu panggilan menemukan bahwa seluruh kanal (n) sudah 
diduduki

� Jika kita asumsikan bahwa sistem merupakan sistem loss murni dengan 
dengan notasi M/G/n/n:

� Proses kedatangan panggilan merupakan proses Poisson (dengan laju λ)

� Waktu pendudukan panggilan memiliki distribusi apapun tetapi dengan rata-rata 
sebesar h

� Maka hubungan kuantitatif diantara ketiga faktor di atas diberikan oleh 
rumus Erlang
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RUMUS ERLANG

�Catatan: n!= n⋅(n−1). ⋅ ⋅ ⋅ 2.1, 0!=1

�Nama lain dari rumus erlang:
�Erlang’s blocking formula

�Erlang’s B-formula

�Erlang’s loss formula

�Erlang’s first formula
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�Contoh
�Misalkan pada suatu link terdapat kanal komunikasi sejumlah 

n = 4 dan offered traffic adalah sebesar = 2.0 erlang. Maka 
peluang blocking panggilan Bc adalah

22

• Jika kapasitas link dinaikkan menjadi n = 6 maka Bc 
akan berkurang menjadi

• Mari kita lihat kembali kurva yang menunjukkan 
hubungan ketiga faktor tadi (kapasitas sistem,beban 
trafik dan quality of service)...
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KAPASITAS YANG DIBUTUHKAN VS TRAFIK

� Bila quality of service yang disyaratkan adalah Bc < 20%, maka kapasitas n yang 
diperlukan akan tergantung pada intensitas trafik seperti berikut ini:
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SYARAT QOS VS TRAFIK

�Bila diketahui bahwa kapasitas n adalah 10 kanal, maka quality of 
service (1 − Bc) yang dipersyaratkan akan tergantung pada 
intensitas trafik a seperti berikut ini:
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SYARAT QOS VS KAPASITAS

�Bila intensitas trafik a = 10.0 erlang, maka quality of service (1 −
Bc) yang dipersyaratkan akan tergantung pada kapasitas n 
seperti berikut ini:
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LATIHAN

� Dua buah sentral telepon dihubungkan ole link komunikasi yang terdiri 
dari 5 buah saluran. Pada link ini trafik merupakan panggilan telepon yg 
sedang berlangsung. Asumsikan bahwa sistem merupakan sistem loss 
murni. Asumsikan bhw panggilan yg datang merupakan proses poisson 
dng rate 2 panggilan per menit. Asumsikan juga waktu pendudukan rata-
rata 3 menit. Hitung trafik yg ditawarkan, trafik yg dibawa dan ditolak.
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MODEL UNTUK 
TRAFIK DATA

�Model antrain (queueing) cocok untuk memodelkan jaringan 
data berbasis packet switching

�Bila kita perhatikan link di antara dua router maka trafik akan 
terdiri dari paket data yang ditransmisikan pada link tersebut

28

� Link tersebut di atas dapat dimodelkan sebagai sistem 
tunggu murni (pure waiting system)
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�Pure waiting system yang digunakan  memiliki satu server (n=1) 
dan buffer yang tak terhingga (m = ∞):

� Customer = paket

� λ = laju kedatangan paket (packet arrival rate) (packets per time unit)

� L = panjang paket rata-rata (data units)

� server = link, tempat menunggu = buffer

� C = kecepatan link (data units per time unit)

� Waktu pelayanan = waktu transmisi paket rata-rata (packet transmission 
time)

� 1/µ = L/C = waktu transmisi paket rata-rata
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PROSES TRAFIK

30
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TRAFFIC LOAD

�Pada jaringan berbasis packet switching:

Traffic ↔ Packet

� Jumlah trafik dinyatakan oleh traffic load ρ

�Definisi: traffic load ρ merupakan perbandingan antara laju 
kedatangan (arrival rate) λ dengan waktu pelayanan (service 
rate) µ = C/L:
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� Perhatikan bahwa traffic load merupakan kuantitas yang 
dimensionless (seperti halnya intensitas traffic pada 
sistem loss)

� Bila digunakan pendekatan rumus Little’s :traffic load
menyatakan jumlah customer yang sedang dilayani = 
peluang bahwa “server busy” = utilization factor dari 
server

CONTOH

�Misalkan ada sebuah link di antara dua paket. Asumsikan bahwa:

� Rata-rata ada 10 paket baru yang datang di dalam satu detik

� Panjang paket rata-rata adalah 400 bytes,dan

� Kecepatan link adalah 64 kbps

�Maka traffic load adalah 

32

� Jika kecepatan link dinaikkan menjadi 150 Mbps, maka 
load hanya sebesar:
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ANALISA TELETRAFFIC
� Kapasitas sistem

� C = kecepatan link yang dinyatakan di dalam kbps

� Traffic load
� λ = Laju kedatangan paket yang dinyatakan di dalam packet/s (anggap sebagai 

suatu variable)

� L = panjang paket rata-rata di dalam satuan kbits (diasumsikan konstant sebesar 1 
kbit)

� Quality of service (dari sudut pandang user)
� Pz = peluang suatu paket harus menunggu “terlalu lama”, yakni lebih lama dari 

waktu referensi z (diasumsikan konstan 0.1 s)

� Jika diasumsikan sistem merupakan sistem antrian M/M/1, yaitu:
� Kedatangan paket meruoakan proses Poisson (dengan rate λ)

� Panjang paket terdistribusi exponential dengan rata-rata L

� Maka hubungan kuantitatif antara ketiga faktor (kapasitas sistem,beban trafik 
dan quality of service) diberikan oleh rumus tunggu (waiting time formula) 
berikut:
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Catatan: Sistem hanya akan stabil bila ρ < 1, bila tidak maka jumlah 
paket yang mengantri akan menuju tak terhingga

CONTOH

�Asumsikan bahwa paket datang dengan laju λ = 50 packet/s dan 
kecepatan link adalah C = 64 kbps. Maka peluang paket yang 
datang menunggu terlalu lama (Pz ) (yaitu lebih lama dari z = 0.1 
s) adalah 
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� Perhatikan bahwa sistem akan stabil karena:
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KECEPATAN LINK YANG DISYARATKAN 
VS LAJU KEDATANGAN

�Bila syarat quality of service adalah Pz < 20%, maka kecepatan link 
yang diperlukan (C) tergantung pada laju kedatangan (arrival 
rate) λ seperti berikut ini:
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SYARAT QOS VS ARRIVAL RATE

�Bila diketahui kecepatan link (C) = 50 kbps, maka quality of 
service yang disyaratkan (1 − Pz) tergantung pada arrival rate λ
sebagai berikut:
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SYARAT QOS VS KECEPATAN LINK

�Bila arrival rate λ = 50 packet/s, maka quality of service yang 
disyaratkan (1 − Pz) tergantung pada kecepatan link (C) sebagai 
berikut:
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LATIHAN (KERJAKAN KEL DI KELAS)

� Mari kita perhatikan suatu processor yg terdapat di dalam router pd 
jaringan data. Trafik yg harus diolah oleh processor adlh berupa paket 
data. Modelkan sistem ini sbg pure waiting system dng satu server. 
Asumsikan bhw kedatangan paket merupakan proses poisson dng rate 2 
paket per mili detik. Hitunglah :

� Beban trafik pd sistem ini.

� Berapa peluang bhw paket akan diolah segera tanpa harus menunggu?

� Berapa peluang bhw paket harus menunggu lebih lama dr 2 detik?

� Suatu web server yg digunakan sbg search engine menerima jumlah 
permintaan per jam sebanyak 144.000. server memerlukan waktu 0,02 
detik untuk mengolah setiap permintaan. Hitunglah :

� Utilisasi  server

� Peluang permintaan harus menunggu lebih dr 1 detik.

38


