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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. bahwa penulis telah 

menyelesaikan tugas dengan membahas Frequency Shift Keying (FSK) dalam bentuk 

makalah. 

Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi. Namun 

kami  menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan makalah ini tidak lain berkat 

bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, teman-teman dan dosen mata kuliah 

bersangkutan, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.  

Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak 

yang membutuhkan, khususnya bagi kami senagai penyusun makalah, sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amin. 
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PENDAHULUAN 

Selama beberapa tahun terakhir transisi besar terjadi dari analog sederhanaModulasi amplitudo (AM) 

dan Frekuensi / Fase Modulation (FM /PM) , teknik modulasi baru yaitu teknik modulasi digital. 

Contoh modulasi digital ialah : 

 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

 FSK (Frequency Shift Keying) 

 MSK (Minimum Shift Keying) 

 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 
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Frekuensi Shift Keying (FSK) 

 Dalam modulasi FM, frekuensi carrier diubah-ubah harganya mengikuti harga sinyal 

pemodulasinya (analog) dengan amplitude pembawa yang tetap. 

 

 Jika sinyal yang memodulasi tersebut hanya mempunyai dua harga tegangan 0 dan 1 (biner/ 

digital), maka proses modulasi tersebut dapat diartikan sebagai proses penguncian 

frekuensi sinyal. Hasil gelombang FM yang dimodulasi oleh data biner ini kita 

sebut dengan Frekuensi Shift Keying (FSK). 

 

Model Frekuensi Shift Keying (FSK) 

 

Dalam system FSK (Frequency  Shift Keying ), maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan Secara 

berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang 

berbeda besar frekuensi nya. Berikut adalah gambar Gambar Modulator FSK 

(FrekuensiShift Keying) 
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Cara Kerja Modulator FSK 

 runtun data biner diaplikasikan / diinputkan pada on  off level encoder. 

 

 Pada bagian keluaran encoder, simbol 1 di representasikan oleh konstanta 

amplitudo, sedangkan simbol 0 di representasikan oleh bilangan 0 atau 

kosong. 

 

 Sebuah inverter ditambahkan pada bagian bawah. Jika masukan dari inverter 

tersebut adalah 0, maka keluarannya menjadi atau dengan kata lain, jika input 

maka keluaran menjadi 0. 

 

 

 Multiplier atau pengali berfungsi sebagai saklar/switch yang berhubungan 

dengan pembawa agar berada dalam kondisi on dan off. 
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 Jika masukan dari pengali adalah maka pembawa (carrier) akan menjadi on 

(off). 

 

 Jika symbol yang ditransmisikan adalah 1, maka carrier dari upper channel 

menjadi on dan bagian lower channel menjadi off. 

 

 Sedangkan jika symbol yang di transmisikan adalah 0, maka carrier dari upper 

channel menjadi off dan bagian lower menjadi on. 

 

 Sedangkan  jika symbol yang di transmisikan adalah 0, maka carrier dari upper channel 

menjadi off dan bagian lower menjadi on. Sehingga keluaran dari modulator yang 

merupakan perpaduan dari dua buah carrier yang berbeda frequensi dikendalikan oleh nilai 

masukan pada modulator tersebut. 

 

 

Aplikasi FSK 

 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) adalah standar 

komunikasi digital, terutama digunakan untuk membuat system telepon tanpa 

kabel. Ini berasal di Eropa. 

 

 AMPS (Advance MobIle Phone Service) adalah teknologi mobile telephon 

generasi pertama (1G) yangmasih menggunakan system analog FDMA 

(Freqwency Division Multiple Access). 

 

 CT2 adalah standar telepon tanpa kabel yang digunakan pada awal tahun 

sembilan puluhan untuk memberikan layanan telepon jarak pendek proto-

mobile di beberapa negara di Eropa. Hal ini dianggap sebagai pelopor untuk sistem 

DECT  populer. 
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 ERMES (Radio Eropa Messaging System) adalah sistem radio paging pan-

Eropa. 

 

 Land Mobile Radio System (LMRS) adalah istilah yang menunjukkan suatu 

sistem komunikasi nirkabel (s) yang dimaksudkan untuk digunakan oleh 

pengguna kendaraan darat (ponsel) atau berjalan kaki(portabel). Sistem 

tersebut digunakan oleh organisasi darurat pertama yang merespon, pekerjaan 

umumorganisasi, atau perusahaan dengan armada kendaraan besar atau staf 

lapangan banyak. 

 

 

Aplikasi FSK pada Modem 

 

Modem merupakan singkatan dari modulator - demodulator.  Modulator artinya 

penumpangan isyarat, demodulator pengambilan isyarat. Seperti penumpang bus yang 

masuk dari halte A keluar di halte B,maka halte A adalah modulator, halte B adalah demodulator. 

Pada pengiriman data digital, isyarat yang ditumpangkan ke modem dalam hal 

ini adalah isyaratdata digital dengan format komunikasi serial tak singkron 

(gambar 1). Data berupa urutankeadaan tegangan masukan 0V atau 5V 

(standar TTL) yang mewakili keadaan logika 0 atau 1. format data serial 

taksingkron terdiri dari start bit (logika 0 tanda mulai), 8bit data (bisa atau 1),dan stop 

bit (logika 1 sebagai tanda akhir). 

Pada saat tidak mengirim data kondisi output deviceberlogika 1 (mark), sehingga 

untuk memulai pengiriman data (start bit) berlogika 0 (space), selesai 

pengiriman data kembali ke kondisi mark. 
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MODULATOR 
 

Modulator mengubah isyarat data serial menjadi isyarat isyarat audio. Input 

modulator berupa sinyal data serial, outputnya berupa audio. Modulator merupakan 

bagian yang mengubah sinyal informasi dari sinyal pembawa (carrier) dan siap untuk 

dikirimkan. Lihat gambar berikut. 
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DEMODULATOR 

Pada demodulator  mempunyai fungsi kebalikan dari modulator yaitu inputx berupa 

frequensi audio outputnya berupa isyarat data serial. Demodulator adalah bagian yang 

memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa yang 

diterima sehimgga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 

 

 

Selanjutnya susunan peralatan komunikasi data melalui modem adalah seperti gambar dibawah. 

Komputer atau mikrokontroller yang berkomunikasi dengan komputer atau mikreokontroller lain 

pada jarak jauh masih memerlukan transmisi data yang berupa radio atau telepon. 
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KESIMPULAN 

Frequency Shift Keying (FSK) adalah modulasi yang menyatakan sinyal digital 1sebagai suatu nilai 

tegangan dengan frekuensi tertentu (misalnya f1 =1200 Hz), sementara sinyal digital 0 dinyatakan sebagai suatu 

nilaitegangan dengan frekuensi tertentu yang berbeda (misalnya f2 = 2200 Hz). Sama seperti 

modulasi fasa, pada modulasi frekuensi yang lebih rumit dapat dilakukan pada beberapa frekuensi 

sekaligus dengan cara ini pengirimandata menjadi lebih effisien. Frekeunsi Shift Keying 

(FSK), digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan frekuensi. Frequency Shift Keying (FSK).  

Tehnik ini merubah frekuensi pembawa berdasarkan bit 1 & bit 0.  

Teknik modulasi ini banyak digunakan untuk transmisi dengan kecepatan rendah, derau yang didapat pada 

tehnik FSK lebih kecil disbanding ASK. 
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Pertanyaan pada diskusi FSK, Rabu 21 Maret 2012 

 

1. Apa kelebihan dan kekurangan dari FSK? 

Jawab :  Kelebihan dari FSK adalah 

 Merupakan teknik modulasi digital maka tidak rentan terhadap 

noise 

 Tidak mengubah-ubah amplitude, karena amplitude sangat rentan 

terhadap noise 

 Lebih cepat dibandingkan modulasi analog 

 

Kekurangan dari FSK adalah 

 Belum benar-benar digital, apabila digunakan pada teknologi 1G 

saja akan terjadi kekacauan 

 Menggunakan lebih dari satu nilai frekuensi 

 

2. Jelaskan mengenai bagan FSK! 

Jawab : 

 

Pada On-off level encoder dimasukan input berupa 1 atau 0. Pada modulator ini 

terdapat 2 buah saklar yaitu saklar yang berfungsi sebagai inverter dan saklar 
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yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan. Jika inputan bernilai 1 yang 

berarti frekuensi carrier sebesar 2200 Hz  maka frekuensi tersebut akan di 

lewatkan, sebaliknya jika jika frekuensi carrier bernilai 1200 Hz  atau inputan 

bernilai 0 maka frekuensi tidak di lewatkan. Sehingga modulator ini hanya 

melewatkan 1 frekuensi saja. 

 

3. Jelaskan aplikasi-aplikasi dari FSK! 

Jawab : aplikasi dari FSK itu sendiri lebih banyak digunakan pada modulator 

system radio diluar negeri.  

 Digital enchaned cordless telecommunication (DECT) adalah standar 

komunikasi digital, terutama digunakan untuk membuat system telepon 

tanpa kabel. Ini berasal dari Eropa. 

 AMPS ( Advance Mobile Phone Service) adalah teknologi mobile 

telephone generasi pertama (1G) yang masih menggunakan system analog 

FDMA (Frequency Division Multiple Access) 

 CT2 adalah standar telepon tanpa kabel yang digunakan pada awal tahun 

90an untuk memberikan layanan telepon jarak pendek protomobile di 

beberapa Negara di Eropa. Hal ini dianggap sebagai pelopor untuk system 

DECT populer. 

 ERMES ( Radio Eropa Messaging System) adalah system radio paging 

pan-Eropa. 

 Land mobile radio system (LMRS) adalah istilah yang menunjukkan suatu 

system komunikasi nirkabel (s) yang dimaksudkan untuk digunakan oleh 

pengguna kendaraan darat (ponsel) atau berjalan kaki (portabel). System 

tersebut digunakan oleh organisasi darurat pertama yang merespon 

pekerjaan umum organisasi atau perusahaan dengan armada kendaraan 

besar atau staff  lapangan banyak.   
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