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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Modulasi merupakan proses perubahan (varying) suatu gelombang periodik sehingga 

menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu 

informasi (biasanya berfrekeunsi rendah) bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, 

biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat tiga parameter kunci pada suatu 

gelombang sinusiuodal yaitu : amplitudo, fase dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat 

dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi (berfrekuensi rendah) untuk membentuk sinyal yang 

termodulasi. Peralatan untuk melaksanakan proses modulasi disebut modulator, sedangkan 

peralatan untuk memperoleh informasi informasi awal (kebalikan dari dari proses modulasi) 

disebut demodulator dan peralatan yang melaksanakan kedua proses tersebut disebut modem. 

 

Modulasi Digital merupakan proses penumpangan sinyal digital (bit stream) ke dalam 

sinyal carrier. Modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat 

gelombang pembawa (carrier) sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya (modulated carrier) 

memeiliki ciri-ciri dari bit-bit (0 atau 1) yang dikandungnya. Melalui proses modulasi digital 

sinyal-sinyal digital setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan baik. Untuk pengiriman 

ini dapat digunakan media transmisi fisik (logam atau optik) atau non fisik (gelombang-

gelombang radio). Pada dasarnya dikenal 3 prinsip atau sistem modulasi digital yaitu: ASK, 

FSK, dan PSK, pada makalah ini dikhususkan pembahasan pada system modulasi ASK. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada pembahasan makalah ini, dirumukan dalam bentuk point-point 

penting yaitu :  

1. Pengertian ASK (Amplitude Shift Keying) 

2. Sprektrum Binary ASK 

3. Modulator dan Demodulator Binary ASK 

4.  Penerapan ASK 

C.  Tujuan Pembahasan 

Adapun tujuan dalam pembahsan makalah ini adalah di samping sebagai pelengkap tugas 

mata kuliah juga sebagai media pembelajaran dalam bidang Komunikasi Digital dan mengetahui 

tentang system modulasi Amplitude Shift Keying  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian 

Pembangkitan gelombang AM dapat dilakukan dengan dua pendekatan berbeda. Pertama 

adalah dengan membangkitkan sinyal AM secara langsung tanpa harus dengan membentuk 

sinyal base band. Sehingga dalam kasus biner, generator harus mampu memformulasi satu dari 

dua sinyal gelombang AM yang mungkin. Teknik ini lebih dikenal dengan amplitude shift keying 

(ASK), yang secara langsung menyiratkan arti sebuah terminologi yang menggambarkan suatu 

teknik modulasi digital. Yang kedua dengan menggunakan sinyal base band untuk memodulasi 

amplitudo suatu sinyal carrier yang dalam hal ini merupakan sinyal sinusoida (baik cos maupun 

sinus), seringkali ini dikenali sebagai AM analog dengan informasi dalam bentuk digital. Anda 

jangan sampai salah persepsi, kedua teknik ini merupakan pembangkitan gelombang AM untuk 

mentransmisi informasi digital. Untuk selanjutnya keduanya kita ketahui sebagai dua bentuk 

pembentukan ASK atau lebih kita pahami sebagai AM digital. Perhatikan sebuah situasi dimana 

sinyal baseband yang ditransmisi memiliki dua kemungkinan nilai informasi yaitu antara nol (0) 

dan satu (1). Karena kemungkinan nilai informasinya tersusun dari dua keadaan tersebut maka 

selanjutnya sistem ini kita kenal dengan binary ASK atau kadang lebih disukai dengan 

menyebutnya sebagai BASK yang merupakan singkatan dari binary amplitude shift keying 
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Gambar 2.1 Bentuk Gelombang ASK 

Dengan indek modulasi m = 0, m = V , m = 1 

Bentuk sinyal termodulasi dalam hal ini dapat didekati dengan sebuah persamaan matematik: 

 

 

 

Dua bentuk sinyal akan dapat daihasilkan disini, dengan nilai vm(t) = 0 atau 1 untuk mengirimkan 

nilai informasi biner nol (0) atau satu (1). Dalam hal ini vm(tt) bisa juga bernilai bernilai 1 atau -

1, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai data bipolar ternoirmalisasi. Indek modulasi (m) 

dapat bernilai 0< m < 1. Untuk indek modulasi m = 0, kita akan mengirimkan sebuah sinusoida 

murni seperti pada Gambar (2.1a). Jika m kita pilih bernilai V, kita akan mengirimkan sebuah 

sinusoida yang dengan dua nilai berbeda, amplitudo Vc/4 untuk nilai informasi 0 dan amplitudo 

3Vc/4 untuk nilai informasi 1. Ini lebih jelas hasilnya dapat anda lihat seperti pada Gambar 

(2.1b). Untuk kasus m =1 dimana merupakan indek modulasi yang lazim digunakan. Dengan 

indek modulasi ini kita mengirmkan sinyal beramplitudo nol untuk nilai biner nol (0) dan sinyal 
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beramplitudo Vc untuk nilai biner satu (1). Ini diketahui sebagai on-off keying (OOK) dan 

dilikuskan dengan Gambar (2.1c). Ini seperti halnya memodulasi sebuah carrier dengan sinyal 

baseband unipolar. Jika T merupakan perioda dari bit yang ditransmisi, dengan durasi nol (0) dan 

satu (1) adalah sama, maka energi rata-rata perbit dapat dinyatakan dengan rumusan: Eb = 

Vc
2
T/4. 

 

 

B. Sprektrum Binary ASK 

Tranformasi Fourier dari sinyal yang keluar dari modulator AM adalah dalam bentuk 

seperti berikut ini: 

 

 

 

 Dimana Sb(f) adalah transformasi Fourier dari sinyal baseband. Secara grafik sinyal ini dapat 

diberikan seperti pada Gambar (2.2) seperti dibawah ini. Kita dapat mencari kerapatan spektrum 

daya sinyal BASK (binary amplitude-shift keying ). Dengan manganggap bahwa datanya random 

(acak) dan menggunakan on-off keying. Rata-rata amplitudo carrier adalah Vc/2
 
sehingga daya 

carrier (Pc) akan senilai Vc
2
/8 

 

 

Gambar (2.2) Tranformasi Fourier dari gelombang AM 
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Sedangkan total daya pada sinyal ASK adalah Vc
2
/4, daya total pada informasi side band / 

informasi (Pi) adalah sebesar Vc
2
/8. Nilai ini pasti sama besar dengan luasan kurva kerapatan 

spektrum daya. Kerapatan spektrum daya dapat diberikan dengan Gambar (2.3) berikut ini. 

Gambar (2.3) Kerapatan spektrum daya sinyal BASK random 

 

Contoh 1: 

Sebuah unipolar ASK memiliki bit rate 100 bit/sec. Dan frekuensi carrier yang digunakan adalah 

1MHz. Anggap bahwa sederetan informasi 1/0 terbangkit. Berapa bandwidth yang digunakan? 

 

Penyelesaian: 

Bentuk gelombang ASK yang tebangkit dari nilai informasi 1/0 secara berderet dengan bit rate 

1000 bit /sec dapat digambarkan seperti berikut 

 

sxj

) 
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a )  Bentuk Lid mm bally ASK dentin informnii I D  

 

Gambar (2.4) Gelombang ASK dan spektrumnya Bentuk transformasi fourriernya bisa 

digambarkan secara sederhana seperti Gambar (2.4b). Dengan mengambil dua titik not (zero) 

terdekat dengan frekuensi center aka bandwidthnya dapat kita peroleh sebesar 2 x 1000 Hz. 

 

 

Contoh2: 

Suatu system ASK OOK (on-off keying) dirancang dengan suatu kondisi amplitudo puncak pada 

sinusoida 0.5 Volt. Additive Gaussian Noise kanal memiliki PSD (power spectral density) 10-n 

Watt/Hz.Suatu kontrol loop digunakan untuk merecover carrier sedemikian hingga diperoleh 

kondisi detector yangbenar-benar sinkron (koheren). Berapa bit rate maksimum yang dapat 

ditransmisi jika spesifikasi untuk maksimum bit-rate maksimum ditetapkan sebesar 10
-4 

 

Penyelesaian: 

Kita angap bahwa kontrol loop ini merecover sinyal carrier secara tepat. Jika ini tidak tercapai 

makan akan terjadi degradasi energi sinyal yang diterima, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kemungkinan bit-error-rate. Probability of error (Pb) untuk suatu system ASK 

OOK koheren diberikan sebagai: 

 

 

Hal ini terjadi karena nilai koefisien kedua sinyal adalah nol (p = 0), disini maksudnya adalah 

symbol "1"dan symbol "0" memiliki tidak berkorelasi. Energi rata-rata sebesar (0.5)
2
/4f. Dimana 

f adalah jumlah bit per sec. Kita anggap bahwa ada dua kemungkinan sinyal muncul, "1" atau"0" 

yang probabilitasnya sama besar. Untuk mencapai spesifikasi bit-error-rate, kita harus 

mendapatkan 
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Dengan menggunakan table error function didapatkan nilainya: erfc(3) = Maka nilai f 

selanjutnya dicari sebafai berikut:  

 

 

Sehingga bit rate maksimun untuk transmisi adalah sebesar 347 bps 2 x 10
-5

  

 

C.  Modulator dan Demodulator Binary ASK 

 

1. Modulator 

Kita bicarakan disini pembangkitan ASK dengan suatu keying operation atau pembentukan 

langsung modulasi ASK tanpa membentuk sinyal baseband terlebih dulu. Kita tentukan misalnya 

menggunakan baseband unipolar level nol untuk mengirim informasi '0' dan level sinyal high 

untuk mengirim informasi '1'. Gelombang ASK yang dibangkitkan akan berupa sebuah sinus 

dengan level Vc untuk nilai informasi '1' dan level nol untuk untuk nilai informasi '0'. Kita dapat 

lakukan ini dengan jalan memberi perlakuan oscillator untuk bertahan pada kondisi on (turn on ) 

untuk selang waktu pengiriman informasi '1' dan mempertahankan untuk kondisi off selama 

selang waktu pengiriman informasi bernilai '0'. Teknik ini sudah kita ketahui sebagai teknik on-

off keying dan untuk lebih jelasnya rangkaian dasarnya dapat kita lihat pada Gambar (2.6). Jika 

kita menggunakan bentuk level yang lain, misalnya Vcidan Vc2volt atau mungkin secara lebih 

gampangnya 2,5 Volt untuk mewakili informasi '0' dan 5 Volt untuk mewakili informasi '1', ini 

dapat kita lakukan dengan memerikan step-variable attenuator yang secara sederhana dapat 

diberikan ilustrasinya seperti Gambar (2.7). 
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Gambar 2.5 contoh Sinyal Base Band 

Sekarang kita coba untuk membicarakan teknik kedua, bagaimana kita membangkitkan sinyal 

baseband dengan inter simbol interferensi (ISI) yang seminimum mungkin. Dengan anggapan 

bahwa modulator AM sudah layak untuk digunakan, maka teknik kedua ini lebih disarankan bagi 

anda. Untuk itu kembali kita akan mengulas sedikit tentang modulasi amplitudo analog yang 

akan kita gunakan untuk modaulasi ASK ini 
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Kita mulai dengan gated modulator. Jika kita kalikan sebuah sinyal base band dengan suatu 

sinyal periodik (dalam hal ini sinus atau cosinus), hasilnya akan merupakan sederetan gelombang 

ASK dengan carrier dan harmonisanya yang memiliki frekuensi senilai kelipatan frekuensi 

carriernya (frekuensi fundamental). Gambar (5.8) memberikan ilustrasi tentang hal ini. Sinyal 

output pada pengali dapat diberikan dengan suatu deret Fourrier seperti berikut: 

 

Kita anggap vm(t) dengan bandwidth terbatas, transformasi Fourrier dari hasil perkalian ini akan 

merupakan suatu bentuk pergeseran nilai dari frekuensi fundamental (carrier) sebesar nilai 

frekuensi baseband yang dalam hal ini kita anggap memiliki nilai fc bisa ke positip ataupun ke 

negatif. Dengan menggunakan bandpass filter (BPF) kita gunakan untuk mengekstrak harmonisa 

yang terjadi sehingga dihasilkan sinyal gelombang AM yang kita inginkan. Operasi perkalian 

yang diilustrasikan dalam Gambar (2.8) memiliki kesamaan dengan suatu operasi switching 

seperti yang dapat kita lihat pada Gambar (2.9). Switch S dapat terbuka dan tertutup misalnya 

dengan frekuensi 1MHz, tentu saja dalam hal ini lebih memungkinkan apabila kita gunakan 

switch elektronik seperti diode bridge (jembatan diode). 
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Gambar (2.9) Rangkaian switch untuk pengganti operasi perkalian 

 

 

2.4.2 Demodulator 

 

Demodulasi dapat kita la kukan secara coherent (koheren) dan incoherent (tidak koheren). 

Demodulator koheren maksudnya adalah demodulator yang memiliki timing (dalam hal ini lebih 

mudah dikenali sebagi fase) yang persis dengan sinyal carrier yang datang. Sedangkan 

demodulator tida k koheren tidak memerlukan fase yang sama persis dengan sinyal carrier yang 

datang. Synchronous demodulator adalahsuatu contoh demodulator koheren. Teknik ini secara 

sederhana dikatakan dapat mengubah kembali frekuensi sinyal yang datang turun ke frekuensi 

baseband. Ini dilakukan dengan perkalian atau lebih dikenal dengan heterodyning, antara 

gelombang ASK yang datang dengan suatu osilator lokal yang di-match-kan dengan frekuensi 

carrier. Hal ini diberikan ilustrasinya pada Gambar (2.10). Sebagai awal pembahasan disini 

dibuat anggapan bahwa sinyal ASK, v(t) melalui kanal ideal tanpa noise sehingga sinyal yang 

masuk ke penrima r(t) = (Vc + vm(t))cos2Wct. Walaupun pengalian dengan suatu sinyal sinus 

tidak dipandang sebagai suatu pergeseran frekuensi, kita bisa menjelaskan hal ini dengan suatu 

pembuktian matematik bahwa operasi pada demodulator sinkron akan memberikan output seperti 

berikut ini. 
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Gambar 2.10 Demodulator Sinkron 

Jika kita berikan sinyal ini ke low pass filter (LPF), sehingga sinyal carrier dapat diekstraksi dan 

sinyal baseband akan diloloskan sehingga outputnya adalah 14(Vc + vm(t)) diperlukan untuk 

meminimisasi distorsi yang terjadi. Jika suatu harmonisa atau sub harmonisa digunakan, pilot 

dapat ditempatkan pada suatu bagian spektrum yang tentu saja kekuatannya tidak menimbulkan 

kerancuan dengan sinyal utama. Carrier lokal dapat disusun dari pilot carrier dengan multipling 

up (pengali naik) atau dividing down (pembagi turun) frekuensi. Ini dapat dilukiskan seperti pada 

Gambar (2.11). 

 

 

 

 

 

 

Gambar (2.11) Pilot carrier untuk mengolah ulang sinyal carrier 

 

Jika pilot ini memiliki amplitudo yang cukup besar, dalam hal ini bisa sama atau lebih besar dari 

amplitudo sinyal baseband, teknik incorerent (tidak koheren) layak digunakan. Kita menulis 

sinyal carrier ASK yang ditransmisi dalam bentuk [Vc + vm(t)] cos wct 
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Gambar (2.13) Detektor envelope 

 

Jika Vc cukup besar sedemikian hingga [Vc+vm(t)] tidak pernah negatif, kita dapat 

menggunakan square-low atau envelope demodulation. 

Envelope demodulation memiliki keuntungan dalam hal frekuensi dalam hubungan antara carrier 

dengan perkalian sinyal informasi baseband. Jika dua frekuensi ini terpisah cukup lebar, suatu 

rangkain dapat disusun untuk merespon perubahan yang relatif rendah pada sinyal baseband 

tanpa mempedulikan perubahan yang tcepat terjadi pada sinyal carrier. Gelombang AM yang 

diilustrasikan seperti pada Gambar (2.12) dapat dideteksi envelope- nya dengan suatu rangkaian 

yang disusun secara sederhana seperti Gambar (2.13). Kapasitor diberi muatan (charge) selama 

kanaikan level amplitudo gelombang AM, dan diode di bias forward. Selama penurunan level 

amplitudo gelombang AM diode dalam keadaan open dan kapasitor melepas muatannya ke 

resistor, suatu proses seperti yang terdapat pada pembahasan AM analog pada Bab 2. Envelope 

detector memiliki analogi dengan system sock-absorber pada roda kendaraan 

bermotor untuk meredam osilasi yang cepat pada kendaraan akibat naik turunnya jalan dan 

menjadikan suatu bentuk gerak naik turun yang lebih lembut (smooth). Ada satu sisi kelemahan 

pada envelope detektor , apabila sinyal base band bipolar memodulasi carrier untuk 

menghasilkan gelombang AM, ada suatu kondisi dimana keadaan '1' dan '0' tidak dapat 

dibedakan. Sehingga envelope detector akan kehilangan informasi. Tipe kedua dari 
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demodulatorincoherent (tidak koheren) adalah square-law demodulator Square yang dapat kita 

lihat gambarannya seperti pada Gambar (2.14). Pada sistem ini output pada square device adalah 

seperti berikut: 

 

 

 

D. Penerapan ASK  

 

ASK - Amplitude Shift Keying (ASK) adalah modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai 

suatu nilai tegangan tertentu (misalnya 1 Volt) dan sinyal digital 0 sebagai sinyal digital dengan 

tegangan 0 Volt. Sinyal ini yang kemudian digunakan untuk menyala-mati-kan pemancar, kira- 

kira mirip sinyal morse.  

 

“Infrared Remote Control Extender dengan menggunakan Modul IR-8510, TLP916A dan 

RLP916A” 

 

merupakan salah satu alat yang menggunakan aplikasi dari modulasi digital ASK(Amplitude 

Shift Keying). Untuk lebih jelasnya berikut uraiannya : 

 

Teknologi  nfrared dalam aplikasi remote control saat ini sudah banyak dijumpai 

pada berbagai macam perangkat elektronik. Namun sampai saat ini, infrared mempunyai 

keterbatasan untuk pengendalian pada jarak yang sangat jauh ataupun menembus dinding.   

Prinsip kerja dari Infrared Remote Control Extender ini adalah mengubah sinyal infrared menjadi 

gelombang radio dengan frekwensi UHF sehingga transmisi data dapat 

dilakukan pada jarak yang cukup jauh dan diterima dengan penerima UHF serta kembali 

diubah menjadi sinyal-sinyal infrared. Frekwensi UHF 916 MHz digunakan untuk 

menghindari adanya noise-noise dari frekwensi radio lainnya. 
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sinyal yang ditembakkan oleh remote control infra diterima oleh Modul IR-8510 dan diteruskan 

ke Modul TLP916. Sensor infrared pada modul IR-8510 mengubah pancaran cahaya infrared 

menjadi sinyal data seperti tampak pada bagian RXD gambar 2. Kemudian data diteruskan 

secara serial ke Modul TLP91 yang berlaku sebagai UHF Transmitter dan diterima oleh Modul 

RLP916 yang berlaku sebagai UHF Receiver.  

 

Amplitudo Shift Keying) yaitu suatu modulasi di mana logika 1 diwakili dengan adanya 

sinyal frekwensi 916 MHz dan logika 0 diwakili dengan adanya kondisi tanpa sinyal 

Modulasi ASK             Untuk memperkuat keluaran dari Modul IR-8510 sehingga dapat 

dihasilkan sinyal ASK yang baik pada TLP916 perlu ditambahkan 74HC14 yang berfungsi 

sebagai Pancaran gelombang UHF dalam modulasi ASK tersebut selanjutnya 

diterima oleh RLP916 dan diubah menjadi data serial (TXD gambar 2) yang kemudian 

diteruskan ke TXD dari Modul IR-8510. Agar dapat ditransmisikan menjadi sinyal-sinyal 

infrared standard remote control, maka data tersebut terlebih dahulu dimodulasikan 

dengan frekwensi carrier sebesar 40 KHz sebelum dipancarkan oleh LED Infrared. Proses 

ini dilakukan pada bagian modulator dari Modul IR-8510. 

 

 



16 

EDITOR : PUTU NOPA GUNAWAN 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

Amplitude Shift Keying (ASK) atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran 

amplitude, merupakan suatu metoda modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Dalam proses 

modulasi ini kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya 

sinyal informasi digital. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud 

(kecepatan digital) lebih besar. Sedangkan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan 

yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu 

dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Oleh sebab itu metoda ASK hanya 

menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak dekat saja. 
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