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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

FDMA (Frequency Division Multiple Access) melakukan pembagian 

spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan hubungan 

akan memperoleh kanal tersendiri. Metode FDMA paling tidak efisien dan 

umumnya digunakan pada jaringan analog seperti AMPS 

FDMA merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekkuensi 

sebagai media perantaranya. System ini digunakan BTS pada saat 

memancar/transmite dengan menggunakan frekuensi down link dan pada saat 

BTS menerima/receive dengan menggunakan frekuensi uplink. Penggunaan 

frekuensi downlink dan uplink diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling 

menggangu frekuensi yang lainnya. Jika frekuensi ini tidak tepat pengaturannya 

maka antara satu BTS dengan BTS yang lain frekuensinya akan saling 

menganggu (interference) yang akan berakibat dengan kualitas suara yang kurang 

baik, drop call (komuniksai tiba-tiba putus), sulit melakukan panggilan atau tidak 

bias melakukan  panggilan sama sekali. Berdasarkan uraian di atas, maka 

mahasiswa harus lebih mengetahui lagi tentang FDMA. 
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1.2 TUJUAN 

Ada beberapa tujuan yang harus diketahui oleh mahasiswa dalam pembuatan 

makalah ini antara lain: 

1. Mahasiswa mengetahui pengertian dari FDMA 

2. Mahasiswa mengetahui tentang teknik yang dignakan FDMA 

3. Mahasiswa mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan FDMA. 
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BAB II 

SISTEM FDMA PADA KOMUNIKASI SATELIT 

1.1Pengertian FDMA  

FDMA (Frequency Division Multiple Access) melakukan pembagian 

spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan hubungan 

akan memperoleh kanal tersendiri. Metode FDMA paling tidak efisien dan umumnya 

digunakan pada jaringan analog seperti AMPS FDMA merupakan suatu teknik 

pengaksesan yang menggunakan frekkuensi sebagai media perantaranya. System ini 

digunakan BTS pada saat memancar/transmite dengan menggunakan frekuensi down 

link dan pada saat BTS menerima/receive dengan menggunakan frekuensi uplink. 

Penggunaan frekuensi downlink dan uplink diatur sedemikian rupa sehingga tidak 

saling menggangu frekuensi yang lainnya. Jika frekuensi ini tidak tepat 

pengaturannya maka antara satu BTS dengan BTS yang lain frekuensinya akan saling 

menganggu (interference) yang akan berakibat dengan kualitas suara yang kurang 

baik, drop call (komuniksai tiba-tiba putus), sulit melakukan panggilan atau tidak bias 

melakukan  panggilan sama sekali. 

FDMA merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekkuensi 

sebagai media perantaranya. System ini digunakan BTS pada saat 

memancar/transmite dengan menggunakan frekuensi down link dan pada saat BTS 

menerima/receive dengan menggunakan frekuensi uplink. Penggunaan frekuensi 
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downlink dan uplink diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling menggangu 

frekuensi yang lainnya. Jika frekuensi ini tidak tepat pengaturannya maka antara satu 

BTS dengan BTS yang lain frekuensinya akan saling menganggu (interference) yang 

akan berakibat dengan kualitas suara yang kurang baik, drop call (komuniksai tiba-

tiba putus), sulit melakukan panggilan atau tidak bias melakukan  panggilan sama 

sekali. FDMA melakukan pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal 

frekuensi. Setiap panggilan hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Metode 

FDMA paling tidak efisien dan umumnya digunakan pada jaringan analog seperti 

AMPS. 

 

(Gambar skema fdma) 

FDMA adalah sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan 

pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi (frequency band) komunikasi. Jika satu 
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pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik "satu 

pelanggan, satu jalan". Pada saat pelanggan A sedang menggunakan jalan itu, maka 

pelanggan lain tidak dapat menggunakan sebelum pelanggan A selesai. Jadi, kalau 

dalam waktu yang bersamaan ada 100 pelanggan yang ingin berkomunikasi dengan 

rekannya, maka sudah tentu diperlukan 100 pita frekuensi. Kalau setiap pita 

memerlukan lebar 30 Kilo Hertz (kHz) dan frekuensi yang digunakan berawal dari 

890 Mega Hertz (MHz), maka: 

 Pita frekuensi kanal 1 mulai dari 890 MHz hingga 890,030 Mhz 

 Pita frekuensi kanal 2 mulai dari 890,030 MHz hingga 890,060 MHz 

 Pita frekuensi kanal 3 mulai dari 890,060 MHz hingga 890,090 MHz 

dan seterusnya. 

Sedangkan lebar total seluruh pita yang digunakan adalah: 100 x 30.000 Hz = 

3.000.000Hz=3MHz. Artinya, jika frekuensi yang digunakan mempunyai batas 

bawah 890 MHz, maka batas atasnya adalah 893 MHz.  

Akan tetapi, frekuensi yang tersedia untuk komunikasi bergerak dibatasi oleh 

peraturan yang ada karena frekuensi-frekuensi lain pasti digunakan untuk jatah 

keperluan yang lain pula. Sementara jatah frekuensi yang ada pun harus dibagi 

antarpenyelenggara telepon seluler. Karena itu, untuk memperbanyak kapasitas 

dengan jumlah kanal yang terbatas, digunakan trik-trik tertentu sesuai dengan strategi 

si penyelenggara. 
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1.2 Base Tranceiver Station (BTS) 

Mengandung transceiver radio yang menangani sebuah cell dan hubungan 

dengan mobile station dan jumlahnya lebih banyak. Untuk memahami FDMA, bisa 

dianalogikan tentang station radio mengirimkan sinyalnya pada frekuensi yang 

berbeda pada kanal yang tersedia kepada tiap-tiap pengguna ponsel. FDMA 

digunakan sebagian besar untuk transmisi analog. Saat untuk membawa informasi 

digital, FDMA sudah tidak efesien lagi. 

Dalam FDMA frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih 

sempit. Tiap pengguna akan mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda untuk 

berkomunikasi  secara bersamaan. Pengalokasian frekuensi pada FDMA bersipat 

eksklusif karena kanal frekuensi yang telah digunakan oleh seorang pengguna tidak 

dapat digunakan oleh pengguna yang lain. Antar kanal dipisahkan dengan bidang 

frkuensi yang lebih sempit lagi (guard band) untuk menghindari interverens antar 

kanal yang berdekatan (adjacent channel) agar menempati alokasi frekuensi yang 

diberikan. 

1.3 Konfigurasi transmisi FDMA  

 FDM/FM/FDMA  

Sumber sinyal: analog 1 carrier, per stasiun 
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 TDM/PSK/FDMA 

Sumber sinyal: digital, 1 carrier per stasiun 

 SCPC/FDMA 

Sumber sinyal: Analog atau digital , 1 carrier per link.  

Setiap carrier dapat menggunakan baik modulasi analog (FM) ataupun 

modulasi digital (PSK) Masalah: munculnya intermodulasi Jumlah carrier Berkerja 

dekat satu rasi agar downlink thermal noise Kemungkinan terjadi intermodulasi lebih 

besar. 

FDMA berbeda dari frekuensi divisi dupleks (FDD). Sementara FDMA 

memungkinkan beberapa pengguna akses simultan ke sistem transmisi, FDD 

mengacu pada bagaimana saluran radio dibagi antara uplink dan downlink (misalnya, 

lalu lintas akan bolak-balik antara ponsel dan stasiun ponsel base). Frekuensi-division 

multiplexing (FDM) juga berbeda dari FDMA. FDM adalah teknik lapisan fisik yang 

menggabungkan dan mengirimkan bandwidth rendah saluran melalui saluran 

bandwidth tinggi. FDMA, di sisi lain, adalah metode akses pada lapisan data link. 

FDMA juga mendukung permintaan tugas selain tugas tetap. Tugas 

Permintaan memungkinkan semua pengguna akses rupanya terus menerus dari 

spektrum radio dengan menetapkan frekuensi pembawa untuk sementara 
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menggunakan proses tugas statistik. Para FDMA pertama permintaan-tugas sistem 

untuk satelit dikembangkan oleh comsat untuk digunakan pada seri IVA dan satelit 

Intelsat V. 

1.4 Teknik FDMA yng digunakan satelit 

 FDM-FM-FDMA (MCPC-Multi Chanel Per Carrier) 

Dalam jaringan telekomunikasi dan komputer, multiplexing (juga 

dikenal sebagai muxing) adalah metode penggabungan snyal menjadi satu 

sinyal melalui media bersama. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya 

yang mahal. Sebagai contoh, dalam telekomunikasi, beberapa panggilan 

telepon dapat dilakukan dengan menggunakan satu kawat. Multiplexing pada 

dasarnya hanya digunakan pada telegrafi, dan sekarang banyak diterapkan 

dalam komunikasi.  

Sinyal multiplexing ditransmisikan melalui saluran komunikasi, yang 

dapat menjadi media transmisi fisik. Multiplexing membagi kapasitas saluran 

komunikasi tingkat tinggi menjadi beberapa tingkat rendah saluran logis, satu 

untuk setiap sinyal pesan atau aliran data yang ditransfer. Sebuah proses 

sebaliknya, yang dikenal sebagai demultiplexing, dapat mengekstrak saluran 

asli di sisi penerima. Sebuah perangkat yang melakukan multiplexing disebut 
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multiplexer (MUX), dan alat yang melakukan proses sebaliknya disebut 

demultiplexer (demux).  

Multiplexing Invers (IMUX) memiliki tujuan yang berlawanan 

sebagai multiplexing, yaitu untuk memecah satu aliran data ke dalam 

beberapa aliran, mentransfernya secara bersamaan melalui beberapa jalur 

komunikasi, dan menciptakan aliran data asli. 

 SCPC (Single Chanel Per Carrier) 

Saluran tunggal per carrier (SCPC) mengacu kepada penggunaan 

sebuah sinyal tunggal pada frekuensi tertentu dan bandwidth. SCPC  ini 

paling sering digunakan pada satelit siaran untuk menunjukkan bahwa stasiun 

radio tidak di multiplex sebagai subcarrier ke pembawa video tunggal, 

melainkan secara independen ke berbagi transponder. Hal ini juga dapat 

digunakan pada satelit komunikasi lain, atau kadang-kadang non-satelit 

transmisi. Dalam sistem SCPC, satelit bandwidth yang didedikasikan untuk 

satu sumber. Ini masuk akal jika itu digunakan untuk sesuatu seperti radio 

satelit yang mengudara terus menerus. Aplikasi lain yang sangat umum adalah 

suara, di mana sejumlah kecil bandwidth tetap diperlukan. Namun, tidak 

masuk akal untuk transmisi meledak seperti akses internet satelit atau 

telemetri, karena pelanggan harus membayar untuk bandwidth satelit bahkan 

ketika mereka tidak menggunakannya.  
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Dimana akses jamak yang bersangkutan, SCPC pada dasarnya FDMA. 

Beberapa aplikasi menggunakan SCPC bukan TDMA, karena mereka 

membutuhkan jaminan, bandwidth tak terbatas. Sebagai satelit TDMA 

meningkatkan teknologi bagaimanapun, aplikasi untuk SCPC menjadi lebih 

terbatas. 

FDMA membagi bandwidth menjadi 124 buah frekuensi  pembawa (carrier 

frequency) yang masing-masing menjadi daerah fekuensi daerah selebar 200 kHz. 

Satu atau lebih frekuensi pembawa dialamatkan pada masing-masing BTS (base 

transceiver Station) yang tersedia. 

Dalam system yang menggunakan frekuensi devisiion multiplex access ini 

frekuensi yang digunakan adalah berbeda-beda dengan sistem time division multiplex 

access pada sistem tersebut frekuensi sinyal yang digunakan adalah sama untuk 

menghindari adanya interfrensi pada saat pentransmisian sinyal maka sistem ini 

mentransmisikan sinyal dengan pengaturan waktu yang berbeda-beda namun 

frekuensi yang digunakan adalah sama. 

1.5 Kelebihan Dan Kekurangan FDMA 

1.5.1 Beberapa kelemahan dari sistem frekuensi multiplex access adalah : 

a. Pada saat pentransmisian sinyal jika antara BTS terdapat kanal yang sama 

maka akan terjadi interfrensi yang menyebabkan kerusakan sinyal, sulitnya 
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melakukan panggilan. Dengan kata lain sistem ini dapat terjadi interfrensi dari 

sesama BTS yang berdekatan. 

b. Daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah 

dari pada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital.  

c. Dalam komunikasi ini juga harus memperhatikan beberapa hal seperti: line of 

side dan topologi bumi sehingga sinyal dapat berjalan baik ke receiver. 

d. Fleksibilitas rendah: kalau ada rekonfigurasi kapasitas (=lebarpita)        

modifikasi diperlukan diTXR dan RXR  (untuk saluran tersebut, untuk saluran 

bertetangga, filter dan peralatan lain mungkin perlu diubah) 

e. Kapasitas berkurang drastic sejalan dengan penambahan jumlah carrier akibat 

noise   intermodulasi dan back-off. 

f.  Perlunya pemerataan daya tiap saluran di TXR  untuk menghindari capture 

effect  (harus real time mengantisipasi pelemahan akibat hujan, awan tebal, 

dsb) 

1.5.2 Keuntungan 

Keuntungan dari FDMA antara lain: 

a. Sistem keseluruhan Sederhana: pengoperasian mudah, peralatan murah 

dan terbukti      handal. 

b.  Dimensioning stasiun bumi kecil. 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1 KESIMPULAN 

Dari apa-apa yang telah diterangkan sebelumnya maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : FDMA merupakan suatu teknik pengaksesan 

yang menggunakan frekkuensi sebagai media perantaranya. 

Base Tranceiver Station (BTS) Mengandung transceiver radio yang menangani 

sebuah cell dan hubungan dengan mobile station dan jumlahnya lebih banyak. 

3.2 KRITIK DAN SARAN 

Mahasiswa diharapkan mencari referesni yang lebih banyak agar dapat 

mengetahui lebih banyak lagi tentang FDMA (requency Division Multiple Access). 


