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A. Sinyal Analog dan Sinyal Digital 

1. Sinyal analog 

Sinyal analog adalah signal yang berupa gelombang elektro magnetik dan bergerak atas dasar 

fekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran bolak balik sinyal analog dalam satu siklus lengkap per 

detik. Satu siklus lengkap terjadi saat gelombang berada pada titik bertegangan nol, menuju titik 

bertegangan positif tertinggi pada gelombang, menurun ke titik tegangan negatif dan menuju ke 

titik nol kembali (lihat gambar). Semakin tinggi kecep[atan atau frekuensinya semakin banyak 

siklus lengkap yang terjadi pada suatu periode tertentu. Kecepatan frekuensi tersebut dinyatakan 

dalam hertz. Sebagai contoh sebuah gelombang yang berayun bolak balik sebanyak sepuluh kali 

tiap detik berarti memiliki kecepatan sepuluh hertz. 

 

Kerugian pada sinyal sistem analog 

signal analog akan menjadi lemah setelah melewati jarak yang jauh. Selain bertambah jauh signal 

analog juga memungut interferensi elektrik atau “noise” dari dalam jalur. Kabel listrik, petir dan 

mesin-mesin listrik semua menginjeksikan noise dalam bentuk elektrik pada signal analog. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut maka diperlukan alat penguat signal yang disebut amplifier 

2. Signal digital 

Sebagai ganti gelombang maka signal pada sistem digital ditransmisikan dalam bentuk bit bit 

biner. Sistem biner adalah sistem on – off (atau sistem 1 – 0 ), jadi bila ada tegangan atau on maka 

di angkakan 1, sedang bila tidak ada tegangan atau off maka diangkakan 0. Meski memiliki 

kelemahan terhadap nosie inteferensi listrik apabila jarak semakin jauh, namun signal digital 

masih dapat diperbaiki atau “direparasi” artinya dengan cara membangkitkan ulang bit-bit tersebut 

dengan tidak meregenerasi noise. 

 

Kelebihan pada sinyal sistem digital 

Signal digital memiliki kelebihan dibanding signal analog; yang meliputi : 
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a. Kualitas suara lebih jernih, selain lebih jelas signal digital memiliki sedikit kesalahan 

b. Kecepatan lebih tinggi 

c. Lebih sedikit kesalahan 

*sumber : http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/PTK.4.05.pdf 

http://journal.mercubuana.ac.id/data/01-%20Pendahuluan.pdf 

 

B. Modulasi Analog dan Modulasi Digital 

1. Modulasi Analog 

Modulasi Amplituda (AM)  

Sinyal pemodulasi: Sinyal asal yang berisi informasi.  Sinyal pembawa : Sinyal frekuensi 

tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi.  Pada jenis modulasi ini 

amplituda sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplituda sesaat sinyal 

pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi 

 

 

http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/PTK.4.05.pdf
http://journal.mercubuana.ac.id/data/01-%20Pendahuluan.pdf
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Sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya:  

 

Sinyal pemodulasi, untuk memudahkan analisa, diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal juga, 

dengan persamaan matematisnya: 

 

 

Sinyal AM, yakni sinyal hasil proses modulasi amplituda, diturunkan dari : 

 

merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. 
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Kondisi m=1 adalah kondisi ideal, dimana proses modulasi amplituda menghasilkan output 

terbesar di penerima tanpa distorsi. 

 

Modulasi Frekuensi (FM) 

Pada modulasi frekuensi sinyal informasi mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa, 

sedangkan amplitudanya konstan selama proses modulasi. Proses modulasi frekuensi digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Besar perubahan frekuensi (deviasi), δ, dari sinyal pembawa sebanding dengan amplituda sesaat 

sinyal pemodulasi, sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal 

pemodulasi. Persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

 

Modulasi Fasa (PM) 

Pada modulasi ini sinyal informasi mengubah-ubah fasa gelombang pembawa. Besar 

perubahan fasa sebanding dengan amplituda sesaat sinyal pemodulasi. Modulasi fasa, sama seperti 

modulasi frekuensi, menghasilkan penyimpangan frekuensi pada sinyal pembawa, sehingga kedua 

modulasi ini dikelompokkan dalam jenis modulasi sudut. Perbedaannya terletak pada posisi 

perubahan frekuensi, jika pada modulasi frekuensi deviasi tertinggi dicapai pada amplituda puncak 

dari sinyal pemodulasi, pada modulasi fasa deviasi maksimum terjadi pada saat sinyal modulasi 
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berubah pada laju yang paling tinggi (slope terbesar) yakni perubahan dari nilai positif ke negatif 

dan sebaliknya. 

 

2. Modulasi Digital 

Amplitude-Shift Keying (ASK) 

Pada system ASK, simbol biner „1‟ direpresentasikan dengan mentransmisikan sinyal 

pembawa sinusoidal dengan amplituda maksimum Ac dan frekuensi fc, dimana kedua besaran 

tersebut konstan, selama durasi bit Tb detik. Amplitudo frekuensi pembawa akan berubah sesuai 

dengan logik sinyal informasi. Sedangkan simbol biner „0‟ direpresentasikan dengan tanpa 

mengirimkan sinyal pembawa tersebut selama durasi bit Tb detik. Secara matematis dapat 

dituliskan: 
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Frequency-Shift Keying (FSK) 

Pada system FSK, 2 buah sinyal sinusoidal dengan amplituda maksimum sama, Ac, tapi 

frekuensi berbeda, f1 dan f2, digunakan untuk merepresentasikan symbol biner „1‟ dan „0‟. 

Secara matematis dapat dituliskan: 

 

 

Phase shift Keying (PSK) 

Dalam sistem PSK, sinyal pembawa sinusoidal dengan amplituda Ac dan frekuensi fc 

digunakan untuk merepresentasikan kedua symbol „1‟ dan „0‟, hanya saja fasa sinyal pembawa 

untuk kedua simbol tersebut dibuat berbeda 1800. Secara matematis dapat dituliskan: 
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*Sumber:http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO/196406071995122-

ARJUNI_BUDI_PANTJAWATI/EK_462_Sistem_Komunikasi_Digital/MODUL_DASAR_TELEKOMUNIKASI.pdf 

http://xa.yimg.com/kq/groups/23230791/1500062282/name/223(4).PDF 

 

C. Teknik Pengkodean  

Dalam proses telekomunikasi, data tersebut harus dimengerti baik dari sisi pengirim maupun 

dari sisi penerima. Untuk mencapai hal tersebut, data harus diubah dalam bentuk khusus yaitu 

sandi untuk komunikasi data. Berikut adalah sistem sandi yang biasa digunakan: 

 

1. ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  

 Standar ini paling banyak digunakan  

 Merupakan sandi 7 bit  

 Terdapat 128 macam symbol yang dapat diberi sandi ini  

 Untuk transmisi asinkron terdiri dari 10 atau 11 bit, yaitu: 1 bit awal, 7 bit data, 1 bit paritas, 1 

atau 2 bit akhir  

 

2. Sandi Baudot Code (CCITT alphabet No.2 / Telex Code)  

 Terdiri dari 5 bit  

 Terdapat 32 macam symbol  

 Digunakan dua sandi khusus sehingga semua abjad dan angka dapat diberi sandi yaitu:  

a. LETTERS (11111)  

b. FIGURES (11011)  

 Tiap karakter terdiri dari: 1 bit awal, 5 bit data dan 1 bit akhir  

http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO/196406071995122-ARJUNI_BUDI_PANTJAWATI/EK_462_Sistem_Komunikasi_Digital/MODUL_DASAR_TELEKOMUNIKASI.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO/196406071995122-ARJUNI_BUDI_PANTJAWATI/EK_462_Sistem_Komunikasi_Digital/MODUL_DASAR_TELEKOMUNIKASI.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/23230791/1500062282/name/223(4).PDF
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3. Sandi 4 atau 8  

 Sandi dari IBM dengan kombinasi yang diperbolehkan adalah 4 buah “1” dan 4 buah “0”  

 Terdapat 70 karakter yang dapat diberi sandi ini  

 Transmisi asinkron membutuhkan 10 bit, yaitu: 1 bit awal, 8 bit data dan 1 bit akhir  

4. BCD (Binary Coded Decimal)  

 Terdiri dari 6 bit  

 Terdapat 64 kombinasi sandi  

 

 

 Transmisi asinkron membutuhkan 9 bit, yaitu: 1 bit awal, 6 bit data, 1 bit paritas dan 1 bit 

akhir  

5. EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)  

 Sandi 8 bit untuk 256 karakter  

 Transmisi asinkron membutuhkan 11 bit, yaitu: 1 bit awal, 8 bit data, 1 bit paritas dan 1 bit 

akhir.  

 

bentuk x(t) tergantung pada teknik pengkodean dan dipilih yang sesuai dengan karakteristik media 

transmisi. Gambar 2.1(a) menjelaskan tentang pensinyalan digital, suatu sumber data g(t) dapat 

berupa digital atau analog, yang di-encode menjadi suatu sinyal digital x(t) dan Gambar 2.1(b) 

menjelaskan tentang pensinyalan analog, input sinyal m(t) dapat berupa analog atau digital dan 
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disebut sinyal pemodulasi atau sinyal baseband, yang dimodulasi menjadi sinyal termodulasi s(t). 

Dasarnya adalah modulasi sinyal carrier yang dipilih sesuai dengan media transmisinya.  

Ada empat kombinasi hubungan data dan sinyal, yaitu:  

1. Data digital, sinyal digital  

Perangkat pengkodean data digital menjadi sinyal digital lebih sederhana daripada perangkat 

modulasi digital-to-analog.  

2. Data analog, sinyal digital  

Konversi data analog ke bentuk digital memungkinkan pengguna perangkat transmisi dan 

switching digital.  

3. Data digital, sinyal analog  

Beberapa media transmisi hanya bisa merambatkan sinyal analog, misalnya unguided media.  

4. Data analog, sinyal analog  

Data analog dapat dikirimkan dalam bentuk sinyal baseband, misalnya transmisi suara pada 

saluran pelanggan PSTN. 

 

*Sumber : http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19371/3/Chapter%20II.pdf 

 

D. Konversi DAC dan ADC 

1. Digital to Analog Conveter  

sebuah 8-bit digital untuk konverter analog dengan masukan paralel. sebuah sirkuit yang akan 

mengambil input nomor 8-bit digital dari 0 (00.000.000) sampai 255 (11111111), dan output nilai 

relatif pada skala dari 0 sampai 5V.Proses matematika yang menggambarkan proses ini sangat 

sederhana, sebuah konverter 8 bit akan membagi 5 volt ke 255 langkah, setiap langkah memiliki 

nilai: 5 / 255 = 0.019 V.Maka tegangan output untuk converter harus sama dengan input biner 

dikalikan dengan nilai langkah, misalnyauntuk masukan dari 129 (1000 0001 dalam biner) 

tegangan output harus:  

129 X 0,019 = 2.451V  

Berikut ini adalah diagram fungsional disederhanakan dari DAC 8-bit. 

 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19371/3/Chapter%20II.pdf


10 

Putu Nopa Gunawan/ D41110009 (Elektro-Unhas) 

Untuk membangun sebuah konverter digital to analog, dapat digunakan metode R/2R seperti 

gambar berikut :  

MSB atau Most Significant Bit, adalah bit yang paling besar nilainya, yakni setengah dari 

tegangan input maksimum. Sedangkan LSB atau Least Significant Bit adalah bit yang nilainya 

terkecil atau setara dengan 1/255 dari nilai tegangan input (28 = 256).  

Biasanya, sinyal DAC di-buffer dengan IC op-amp, sehingga nilai output memiliki stabilitas yang 

lebih baik, seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

2. Analog To Digital Converter 

Teknik ADC yang paling sederhana yakni dengan metode counter. Sebuah sinyal dimasukkan 

ke sebuah comparator selanjutnya counter akan mulai menghitung maju. Bit-bit couter 

diumpankan ke subuah DAC dan keluaran DAC tadi akan dikoparasi dengan sinyal input. Apabila 

keluaran komparator belum berubah, maka sinyal clock terus bekerja. Misalkan range Vin input 

adalah 0-5 Volt, maka nilai 1 bit (LSB) adalah 5/255 volt = 0,019 Volt. Apabila nilai Vin 2 volt, 

maka jumlah clock = 2/0,019 = 102 pulsa clock. Pada nilai puncak, maka jumlah clock adalah 

sebanyak 255 pulsa clock. Menurut teorema nyquist, nilai pemodulasi minimum 2 kali frekuensi 

informasi. Frekuensi maksimum sinyal suara adalah 4 kHz, sehinga frekuensi sampling sebesar 2 

x 4 kHz = 8 kHz. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan konversi adalah 

1/8000 = 125 μs. Frekuensi clock maksimum adalah sebanyak 255 pada tegangan maksimum, 

sehingga frekuensi clock minimum yang dibutuhkan adalah = 255 pulsa dalam 125 μs atau 2040 

kHz.Konfigurasi umum adalah sebagai berikut : 
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Teknik lain adalah dengan metode Ramp, dimana pada teknik ini dimanfaatkan sifat dari kapasitor 

yang dapat mengisi dan mengosong. Dengan frekuensi tertentu, maka kapasitor akan terus mengisi 

selama sinyal clock ada, dan akan berhenti pada saat nilai komparator berubah.Pada metode SAR, 

input DAC diumpankan MSB, atau setara dengan setengah dari nilasi maksimum. Apabila nilai 

tersebut terlalu besar terhadap Vin atau komparator berubah, maka MSB akan direset dan MSB 

kedua (2’nd MSB) akan diset atau setara dengan ¼ nilai maksimum. Selanjutnya apabila nilai 

tersebut lebih kecil dari Vin, maka MSB kedua dipertahankan, selanjutnya bit ketiga akan diset 1. 

Begitu seterusnya hingga pada bit terakhir atau LSB.Contoh, nilai Vin = 3 Volt, maka proses yang 

berjalan adalah sebagai berikut : 

 

Secara sederhana, blok diagram ADC dengan teknik SAR adalah sebagai berikut: 

 

Apabila data output diserikasn, maka bit rate dari hasil konversi analog ke digital 8 bit dengan 

frekuensi sinyal input maksimum 4 kHz adalah sebesar 64 kbps. Ketelitian sebuah konverter 

analog ke digital adalah 1 LSB. Apabila sinyal digital dikonversi kedalam 8 bit, dan tegangan 

input masimum 5 Volt, maka faktor kesalahan terbesar adalah sebesar 5/255 = 0,0196 volt.Pada 

sinyal-sinyal input yang kecil, sinyal to noise ratio (SNR) akan lebih besar. Hal ini biasanya 

diatasi dengan menggunakan penguat logaritmis. Sebuah algoritma A-Law -adalah algoritma 
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companding standar, digunakan di Eropa sistem komunikasi digital untuk mengoptimalkan, yaitu, 

memodifikasi, rentang dinamis sebuah sinyal analog untuk digitasi.Hal ini mirip dengan algoritma 

μ-hukum yang digunakan di Amerika Utara dan Jepang. Untuk masukan yang diberikan x, 

persamaan untuk encoding A-hukum adalah sebagai berikut: 

 

Dimana A adalah sebuah parameter kompresi. Di Eropa nilai A = 87.7; kadang nilai 87.6 juga 

digunakan. Fungsi invers A-law diberikan pada persamaan berikut ini, 

 

*Sumber:http://www.scribd.com/document_downloads/direct/58415610?extension=pdf&ft=1335109264&lt=13351128

74&uahk=FQhJ1GjfKP0TNPqPG2/1XquMwC0 

http://www.elektro.undip.ac.id/sumardi/www/komponen/bab3non.pdf 

 

 

  

http://www.scribd.com/document_downloads/direct/58415610?extension=pdf&ft=1335109264&lt=1335112874&uahk=FQhJ1GjfKP0TNPqPG2/1XquMwC0
http://www.scribd.com/document_downloads/direct/58415610?extension=pdf&ft=1335109264&lt=1335112874&uahk=FQhJ1GjfKP0TNPqPG2/1XquMwC0
http://www.elektro.undip.ac.id/sumardi/www/komponen/bab3non.pdf

