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Pendahuluan 

Inovasi di dalam teknologi telekomunikasi berkembang dengan cepat dan selaras dengan 

perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, mencari 

layanan yang fleksibel, serba mudah dan memuaskan dan mengejar efisiensi di segala aspek. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan 

sektor–sektor industri semakin banyak yang menggunakan fasilitas atau peralatan dengan 

teknologi yang 

canggih guna mendapatkan hasil yang optimal dan effisien. 

 

Aktifitas kehidupan sehari-hari banyak tergantung dari penggunaan informasi. Bentuk-bentuk 

informasi adalah beraneka ragam, antara lain dalam bentuk bahasa lisan, tertulis atau data 

tertulis/gambar. Informasi bisa diolah, disimpan dan disalurkan. Teknologi-teknologi baru 

telah dikembangkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Salah satu sarana yang paling penting 

dalam 

penyaluran informasi adalah dengan mengkonversikan informasi ke dalam bentuk sinyal 

listrik dan mentransmisikannya dalam jangkauan jarak tertentu menggunakan suatu media 

komunikasi. 

 

Modulasi adalah suatu proses dimana properti atau parameter dari suatu gelombang 

divariasikan secara proporsional terhadap gelombang yang lain. Parameter yang diubah 

tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah 

sinyal yaitu sinyal pemodulasi yang derupa dinyal informasi yang dikirim, dan sinyal carrier 

dimana sinyal informasi tersebut ditumpangkan. (Krauss, H.L, Raab, F.H. 1990) 
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I.2 Rumusan Masalah 

A. Pengertian Modulasi 

B. Macam-macam Modulasi Digital 

C. Pengertian Modulasi PSK (Phase Shift Keying) 

D. Prinsip Kerja Modulasi PSK 

E. Pengaplikasian Modulasi PSK 

 

I.3 Tujuan 

A. Mengetahui Pengertian Modulasi 

B. Mengetahui Macam-macam Modulasi Digital 

C. Mengetahui Pengertian Modulasi PSK (Phase Shift Keying) 

D. Mengetahui Prinsip Kerja Modulasi PSK 

E. Mengetahui Pengaplikasian Modulasi PSK 

I.4 Manfaat 

A. Agar kita mengetahui apa itu modulasi dan bagai mana prinsip kerjanya khususnya 

modulasi PSK (Phase Shift Keying) 

B. Sebagai Referensi untuk pembelajaran Selanjutnya 
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Modulasi 

Modulasi adalah suatu proses dimana properti atau parameter dari suatu gelombang 

divariasikan secara proporsional terhadap gelombang yang lain. Parameter yang diubah 

tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah 

sinyal yaitu sinyal pemodulasi yang derupa dinyal informasi yang dikirim, dan sinyal carrier 

dimana sinyal informasi tersebut ditumpangkan. (Krauss, H.L, Raab, F.H. 1990). 

 

Modulasi memiliki dua macam jenis, yaitu modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal 

digital. Contoh modulasi sinyal analog adalah Frequency Modulation (FM) dan Amplitude 

Modulation (AM). Sementara modulasi sinyal digital antara lain Amplitude Shift Keying 

(ASK), Phase Shift Keying (PSK), dan Frequency Shift Keying (FSK). 

 

 

 

Tujuan dilakukannya proses modulasi antara lain : 

 

1. untuk memudahkan proses radiasi 

2. untuk memungkinkan multiplexing 

3. Untuk mengatasi keterbatasan peralatan 

4. Untuk mengurangi pengaruh noise dan interferensi 
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Modulasi Digital 

Sistem komunikasi digital diilustrasikan pada Gambar 2.11. Gambar tersebut menunjukkan 

sistem pengiriman dan penerimaan digital secara umum. Pada sub bab ini akan dijelaskan 

secara garis besar fungsi dari masing-masing blok pada gambar tersebut. 

 

 
Source Encoder menerima satu atau lebih sinyal analog untuk diubah menjadi urutan symbol-

simbol. Simbol-simbol ini bisa berupa biner (1 dan 0) atau anggota himpunan yang 

mempunyai dua atau lebih elemen. Jika kanal digunakan untuk mengkomunikasi kan lebih 

dari satu sumber (source), maka sebuah source encoder harus dilengkapi dengan multiplexer. 

Prinsip pengoperasian source encoder dan multiplexer akan dijelaskan lebih detail pada bab 

selanjutnya. Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa source encoder mendapatkan input 

berupa time signal (s(t)) dan system komunikasi data dimulai dengan sebuah sinyal digital 

(misalkan data didapatkan dengan menekan tombol di keyboard). 

 

Dari peralihan sistim komunikasi tulisan tangan menjadi sistim komunikasi listrik, diperlukan 

suatu model pengamanan terhadap data yang akan dikirim maupun diterima. Harus 

diyakinkan bahwa hanya penerima yang bersangkutan saja yang bisa memahami data atau 

pesan yang terkirim, dan hanya pengirim yang resmi saja yang bisa mengirimkannya. Proses 

Encryption melaksanakan pengamanan tersebut. Channel Encoder menaikkan efisiensi dari 

sistem komunikasi digital. 

Peralatan ini mengurangi efek dari error transmisi. Jika ada noise yang masuk ke kanal 

bersama-sama dengan data, ada kemungkinan sebuah simbol yang sudah terkirim akan di-

interpretasi kan sebagai simbol yang lain pada sisi penerima. Efek dari error-error ini dapat 

dikurangi dengan menerapkan struktur redundansi pada sinyal data. Output dari kanal 

encoder adalah sebuah sinyal digital yang dikomposisikan dalam bentuk simbol-simbol. 

Sebagai contoh, dalam sistem biner 

outputnya berupa urutan bit 1 dan 0. Sebuah kanal listrik dapat mengirimkan sinyal yang 

hanya berbentuk gelombang listrik. Ini penting. Jangan beranggapan bahwa sebuah sinyal 

digital dapat ditransmisikan dalam bentuk yang belum termodifikasi. Sebagai contoh, jika 

kita menggunakan sebuah kanal suara untuk mengirimkan “10101”, bukan berarti kita 

mengucapkan lima kata tadi, karena pengucapan satu kata saja (misalkan “satu” sama dengan 

1 pada 10101), sama 
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halnya dengan mengirim sebuah urutan sinyal analog. Jadi, di sini kita mengirimkan sebuah 

sinyal digital menggunakan gelombang analog. Kelihatannya ini merupakan proses yang be 

rsimpangan, dan memang betul demikian. Untuk mengirim sebuah sinyal analog, perlu 

diubah menjadi sinyal 

digital, kemudian mengirimkan sinyal digital tersebut melalui gelombang analog, 

mengkonversikan bentuk gelombang analog yang diterima menjadi sinyal digital kembali 

(pada receiver) dan mengubah sinyal digital tersebut kembali menjadi sinyal analog. Proses 

ini memiliki keuntungan tahan terhadap lingkungan noise maupun distorsi dibandingkan 

sistim analog langsung. Kembali ke Carrier Modulator, tujuan pemakaian peralatan ini 

adalah untuk menghasilkan bentuk gelombang analog sesuai dengan simbol diskrit pada 

inputnya. Pada awal pembahasan, encryptor bertugas memberikan perlindungan keamanan 

kepada pesan-pesan yang dikirim agar tidak terbaca, atau diterima oleh penerima yang tidak 

berkepentingan. Dalam hal ini, encryptor menghasilkan  sebuah urutan simbol yang hanya 

dapat dibedakan oleh penerima yang berkepentingan. Pengamanan tambahan dapat dilakukan 

dengan teknik spread spectrum, yang bertujuan menghindari dari pendengar tidak resmi. 

Bagian kedua dari blok diagram Gambar 2.11 adalah sistim penerima digital. Sistim ini 

seperti cermin gambar dari pemancar. Pada sistim ini dilakukan proses “undo” dari operasi 

yang dilaksanakan pada pemancar. Ada satu bagian dari pemancar yang dilakukan proses 

“undo” dua kali di penerima, yaitu carrier modulator. Pada penerima, proses “undo” dari 

carrier modulator ini dilakukan oleh dua bagian : carrier demodulator dan symbol 

synchronizer. Begitu bentuk gelombang analog di terima di sisi penerima, ada satu hal yang 

harus dilakukan, yaitu mem partisi segmen simbol-simbol nya dan pesan-pesan yang 

dibawanya. Proses partisi ini dilakukan oleh symbol synchronizer. Modulasi bandpass, untuk 

selanjutnya lebih sering kita singkat sebagai modulasi saja (baik analog maupun digital) 

merupakan proses dimana sebuah sinyal informasi dikonversi ke suatu gelombang sinusoida. 

Untuk modulasi digital, suatu gelombang sinus pada durasi T dipakai sebagai acuan sebuah 

symbol digital. Ada 3 parameter yang dapat membedakan suatu gelombang sinus dengan 

delombang sinus yang lain, yaitu: amplitudo, frekuensi, dan fase. Sehingga 

 

modulasi bandpass dapat didefinisikan sebagai proses dimana amplitudoi, erkuensi, atau fase 

pada suatu gelombang karier RF (radio frequency) atau mungkin kombinasi dari tiga 

parameter tersebut diatas bervriasi sesuai dengan informasi yang ditransmisi. Bentuk umum 

gelombang karier, s(t) adalah sebagai berikut 

 

 

dimana A(t) dan θ(t) merupakan amplitudo dan sudut yang berubah sebagai furngsi waktu . Hal 

ini memungkinkan bagi kita untuk menuliskan 

 

sedemikian hingga didapatkan dimana ω0 adalah frekuensi karier dalam radian dan Φ (t) 

adalah fase. Dalam pembicaraan tentang frekuensi kita jugamengenal symbol f, yang mana 

merupakan bentuk symbol frekuensi yang dinyatakan dalam besaran hertz. Terminologi f dan 

memiliki hubungan ω = 2πf.  

 

Pada dasarnya system modulasi digital ada 3 macam, yaitu amplitude shift keying (ASK), 

frequency shift keying (FSK), dan phase shift keying (PSK). Ketiga Tetapi dalam 

perkembangan selanjutnya muncul berbagai teknik kombinasi misalnya dengan 

mengkombinasika n antara modulasi amplitudo dan fase, maka munculah teknik amplitude 

phase keying (APK) yang selanjutnyalebih dikenal sebagai quadrature ampitude modulation 
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(QAM). Bentuk persamaan dan contoh output dari modulator dapat dilihat seperti pada 

Gambar 2.12 berikut ini 

 
Gambar 2.12 Jenis jenis modulasi digital a ASK, b PSK, c FSK 

 

Modulasi Phase Shift Keying 

Dalam modulasi analog kita sulit membedakan antara modulasi frekuensi dengan modulasi 

fase, sehingga keduanya dikatagorikan sebagai hal yang sama karena keduanya memiliki 

pengaruh yang sama pada sinyal carrier yaitu perubahan frekuensi sesuai dengan variasi 

amplitudo sinyal informasi yang memodulirnya. Dalam kasus modulasi digital perbedaan 

antara frekuensi modulas dengan fase modulasi cukup jelas, karena dalam modulasi digital 

sinyal informasi .memiliki bentuk gelombang diskrit. Seperti dalam hal modulasi amplitudo 

dan modulasi frekuensi, kita memulai dengan sinyal carrier sinusoida yang memiliki bentuk 

dasar Acos[q(t)]. Dengan adanya proses modulasi pada fase gelombang carrier tersebut yaitu 

dengan sistem phase shift keying (PSK) nilai q(t) adalah 2pfc + f(t). Dalam hal ini nilai f(t) 

memberikan pengertian bahwa fase dari gelombang tersebut termodulasi dan mengandung 

informasi sesuai dengan input 
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dari sinyal baseband pemodulasinya. 

 

Dalam binary phase shift keying (BPSK), dua output fase yang mungkin akan keluar dan 

membawa informasi (“binary” dimaksudkan disini “2”). Satu fase output (0o misalnya) 

mewakili suatu logic 1 dan yang lainnya (misalnya 180o) logic 0. Sesuai dengan perubahan 

keadaan sinyal input digital, fase pada output carrier bergeser diantara dua sudut yang 

keduanya terpisah 180o (180o out of phase). Nama lain untuk BPSK adalah phase reversal 

keying (PRK) dan biphase 

modulation. 

BPSK adalah suatu bentuk suppresed carrier (carrier yang diturunkan levelnya sampai 

minimum), square wave (gelombang kotak) memodulasi suatu sinyal continuous wave 

(gelombang kontinyu) atau CW. Gambar 2.20  menunjukkan suatu diagram blok sederhana 

sebuah modulator BPSK. Balanced modulator bekerja seperti suatu switch pembalik fase. 

Tergantung pada kondisi logic pada input digital, carrier yang ditransfer ke output pada 

kondisi inphase  (0o) atau bergeser 180o dengan carrier oscillator referensi. 

 
 

Gambar 2.20 Modulator BPSK 

Pertanyaan-pertanyaan: 

A. Jelaskan beberapa varian PSK 

Beberapa macam varian PSK yang lain: 

1.Modulasi QPSK  

Modulasi QPSK merupakan salah satu jenis modulasi M - quadrature Amplitude Modulation 

(QAM) dengan M=4. Bit input biner dipisah menjadi dua kanal transmisi baseband yaitu I 

dan Q, kemudian pada kanal tersebut sinyal diubah menjadi sinyal PAM oleh pengubah, dari 

sinyal biner yang memiliki amplitude +1 dan 0, ke sinyal L level yang memiliki amplitude 

+(L -1) dan –(L - 1), lazim disebut 2 to L Converter, dimana nilai L = 2k/2. Setelah sinyal 

menjadi sinyal PAM, lalu dimodulasi dengan modulator seimbang (balanced modulator) 
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dengan sin(ωct) pada kanal I dan cos(ωct) pada kanal Q, kemudian dijumlahkan secara linier, 

menjadi sinyal I+jQ dan sinyal menjadi sinyal termodulasi M-QAM. 

 

Modulasi Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) memiliki empat simbol yang mempunyai 

amplitude sama dengan fase yang berlainan. Keempat simbol tersebut dibentuk dari grup dua 

bit input, sehingga diperoleh empat kondisi yang mungkin, yaitu 00, 01, 10 dan 11. Setiap bit 

menghasilkan satu dari empat fase yang mungkin, sehingga rate keluarannya adalah setengah 

dari rate input. Keempat fase yang mungkin pada modulasi QPSK ditunjukkan pada gambar 

di bawah. 

 

Sudut perubahan pada QPSK 

 

2.8-PSK 

 Modulasi PSK secara sederhana mengalokasikan satu fase tertentu untuk setiap sandi yang 

ada. Pada BPSK dialokasikan dua fase yang berlainan untuk sandi 1 dan 0. Pada QPSK 

dialokasikan empat fase yang berlainanuntuk sandi 00, 01, 10, dan 11. Sedangkan untuk 8  

PSK harus dialokasikan delapan fase yang berbeda untuk sandi 000, 001, 010, 011, 100, 101, 

110, dan 111. Setiap kali level PSK meningkat, maka efisiensi bandwitdh juga meningkat. 

Pada BPSK efisiensi bandwitdh-nya 1 b/s/Hz, pada QPSK efisiensi bandwitdh-nya 2 b/s/Hz, 

dan pada 8  PSK efisiensi bandwitdh-nya mencapai 3 b/s/Hz. Semakin besar efisiensi 

bandwith maka semakin sempit bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi data.  
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3. 16-PSK 

16 PSK adalah teknik pengkodeanPSK (Phase Shift Keying) dimana M=16sehingga pada 16 

PSK ada 16 phase keluaranyang berbeda dengan jumlah bit sebanyak 4. 

 

B. Jelaskan apa fungsi counter pada Modulator 8-PSK 

 

Fungsi counter pada adalah membangkitakan sinyal f2 untulk mengatur keluaran control 

register bersama dengan clock yang mengeluarkan f1 
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E. Aplikasi penggunaan Modulasi PSK 

 

Salah satu alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan modulasi PSK adalah 

MODEM dan Telpon Selular 
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