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                             PENDAHULUAN 
                    
Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi. Informasi dapat 

berupa suara, gambar, data, dan sebagainya.Suatu sistem komunikasi 
bertujuan untuk mengirimkan sinyal yang membawa informasi dari 
pengirim/pemancar ke penerima melalui sebuah kanal(media) komunikasi. 
Sinyal yang membawa informasi disebut sinyal baseband. Bentuk sinyal 
baseband memiliki frekuensi dan bentuk yang berbeda tergantung dari jenis 
informasi yang dibawa. 

Namun dalam kenyataanya,proses komunikasi sering mengalami 
kendala. Kendala dalam  komunikasi itu antara lain adalah:  

   - Bahasa  
Proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik jika pemberi dan 
penerima informasi tidak menggunakan bahasa yang sama. Kendala ini 
dapat diatasi dengan mempelajari bahasa yang dipahami kedua belah 
pihak, atau menggunakan penerjemah.  

   - Jarak  
 * Dekat:bicara langsung  
 * Agak Jauh :mengirimkan sinyal yang dapat terlihat/terdengar secara     

langsung, misalnya asap, terompet, cahaya, dll.  
 * Jauh :dengan berkirim surat, atau melalui media elektronik 

          Suatu sistem komunikasi bertujuan untuk mengirimkan sinyal yang 

membawa informasi dari pengirim/pemancar ke penerima melalui sebuah 

kanal komunikasi.Sinyal yang membawa informasi disebut sinyal baseband.  

 Bentuk sinyal baseband memiliki frekuensi dan bentuk yang berbeda 

tergantung dari jenis informasi yang dibawa. 

 Ukuran keberhasilan sistem komunikasi terlihat dari apakah sistem 

penerima dapat memperoleh kembali sinyal baseband yang telah dikirim oleh 

sistem pemancar.Pada sistem komunikasi pada umumnya,diantara pemancar 

dan penerima terdapat sebuah medium yang disebut kanal. Di sini terdapat 

banyak sinyal-sinyal asing (derau), redaman dan pantulan yangdapat 

mengganggu sinyal yang dikirim, sehingga sistem penerima terganggu dalam 

mendapatkan sinyal baseband yang asli. 
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ISI 

Modulasi digunakan  untuk mengatasi ketidaksesuaian karakter sinyal 

dengan media( kanal) yang digunakan tanpa proses modulasi informasi 

tidak praktis dikirimkan melalui media udara. 

Pengertian modulasi:  
 Teknik yang digunakan untuk menumpangkan sinyal informasi pada 

suatu gelombang pembawa  

 Sinyal informasi dg frekuensinya rendah, ditumpangkan pada 
gelombang pembawa dg frekuensi yg jauh lebih tinggi  

 Alat yg digunakan untuk modulasi disebut modulator, alat yg 
melakukan demodulasi disebut demodulator, sedangkan alat yang 
bisa melakukan keduanya adalah modem. 

 Bisa dilakukan secara digital maupun analog, bahkan bisa dengan 
penggabungan keduanya. 

 Karakteristik dari gelombang yg dimodulasi biasanya : 
 Amplitudo 
 Frekuensi 
 Phase 

 
 

Informasi yang dikirim dapat berupa analog maupun digital sehingga 

terdapat 2 jenis modulasi 

1. Modulasi analog, di antaranya: 
 Amplitude Modulation (AM) 
 Frequency Modulation (FM) 
 Phase Modulation (PM) 

 
2. Modulasi digital, di antaranya: 

 Amplitude-Shift Keying (ASK) 
 Frequency-Shift Keying (FSK) 
 Phase-Shift Keying (PSK) 

 
3. Modulasi gabungan (hybrid): 

 Pulse-code modulation (PCM) 
 Pulse-width modulation (PWM) 
 Pulse-amplitude modulation (PAM) 
 Pulse-position modulation (PPM) 
 Pulse-density modulation (PDM) 
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Perbedaan utama antara modulasi digital dan modulasi analog adalah 

bahwa pesan yang ditransmisikan untuk sistem modulasi digital mewakili 

seperangkat simbol-simbol abstrak. (Misalnya 0 s dan l s untuk sistem 

transmisi biner), sedangkan dalam sistem modulasi analog, sinyal pesan 

adalah gelombang kontinyu. Untuk mengirim pesan digital, modulasi digital 

mengalokasikan sepotong waktu yang disebut interval sinyal dan 

menghasilkan fungsi kontinyu yang mewakili simbol. 

 

Modulasi digital 

      Dalam memenuhi kebutuhan transmisi sinyal, maka dibutuhkan suatu 
proses modulasi atau penumpangan sinyal data yang berbentuk biner pada 
suatu gelombang pembawa (carrier). Pemilihan jenis modulasi yang 
digunakan ditentukan oleh penerapan yang diinginkan, termasuk juga 
karakteristik kanal yang digunakan seperti bandwidth yang tersedia dan 
kerentanan (susceptibility) kanal terhadap perubahan (fading). 
 
     Teknik modulasi yang digunakan dapat menggunakan teknik modulasi 
digital diantaranya 

 Amplitude Shift Keying (ASK) 
  Frequency Shift keying(FSK) 
 Phase Shift Keying (PSK) 
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Amplitude Shift Keying 

 

Pada teknik modulasi ASK data digital yang ditumpangkan 

direpresentasikan dengan cara mengubah-ubah amplitudo gelombang 

pembawa. Sinyal ASK mentransmisikan data biner ketika data modulasi ON 

adalah logika high dan OFF ketika modulasi sinyal adalah logika low. Sering 

juga disebut dengan modulasi On-Off Keying (OOK). Berikut adalah gambar 

blok diagram modulator ASK : 

 

 

 

 
 
Dalam modulasi ASK, amplitudo carrier tersaklar ON dan OFF sesuai 

dengan kecepatan sinyal pemodulasi. Sinyal direpresentasikan dalam dua 
kondisi perubahan amplitudo gelombang pembawa, yaitu logika “1” dan 
“0”. Logika “1”direpresentasikan dengan status “ON” (ada gelombang 
pembawa) sedangkan logika“0” direpresentasikan dengan status “OFF” 
(tidak ada gelombang pembawa). Dari dua kondisi tersebut, maka 
didapatkan sebuah sinyal yang termodulasi ASK. 
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Berikut adalah gambar hubungan sinyal digital dengan sinyal 

termodulasi ASK : 

 

 

Umumnya, kita membutuhkan dua buah sinyal s1(t) dan s2(t) untuk 
transmisi biner. Jika transmitteringin mentransmisikan bit 1, s1(t) 
digunakan untuk interval pensinyalan (0,Tb). Sedangkan untuk 
mentransmisikan bit 0, s2(t) digunakan pada interval (0,Tb). Untuk ASK 
sinyal transmisi dapat dituliskan sbb: 
 

                                                           S1 (t) =√ 
𝐸𝑏

𝑇𝑏
 cos 2𝜋fc(t) 

                                                           S2 (t) = 0 
 
Untuk 0 ≤ t≤ Tb dimana Eb merupakan energi rata-rata sinyal transmisi 
per bit dan fc adalahfrekuensi carrier yang setara dengan nc/Tb. Energi 
rata-rata sinyal transmisi dapat dituliskan sbb: 
 

                                                        0,5  S
Tb

0 1
2(t)dt+0,5 𝑆

Tb

0 2
2(t)dt 
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(Gambar  sinyal ASK : (a) sinyal yang ditransmisikan;, b) sinyal y(t) = 

s(t) x  𝟐/𝐓𝒃 cos(2πfCt), (c) output dari integrator dan sampling 
point) 
 
 
 
Sinyal yang ditransmisikan s(t) dapat diekspresikan dalam bentuk: 

                            S(t) = S1(t) untuk simbol 1 
                                        S2 (t) untuk simbol 0 
 
 
     
    Untuk 0 ≤ t ≤ Tb. Kita dapat mencatat bahwa untuk sistem transmiter 
yang sederhana hanya terdiri dari oscilator yang mempunyai gerbang on 
off, maka dari itu ASK sering disebut sebagai on-off keying. 
Gambar di atas ini menggambarkan hasil gelombang yang ditransmisikan 
dari transmisi digital dari bit 1001101, dimana Eb = 1, fc = 5 Hz, dan Tb = 
1s. 
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     Penerima untuk ASK diberikan pada gambar dibawah ini. Dari gambar 
tersebut, kita dapat menjelaskanbagaimana cara kerja demodulator. 
Pertama tama sinyal yang diterima dikalikan dengan sinyal unit energi 

  2/T𝑏  cos (2πfCt). Diasumsikan sinyal penerima bebas noise, setelah itu 
kita mendapatkan persamaan sebagai berikut : 
 

                                                          y(t) = s(t) x  2/T cos(2πfCt)  
 

 
                                                  (Gambar penerima ASK) 
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 Sinyal ASK dengan format data biner/digital: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


