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Pengertian
➔ 
Modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal

Biasanya sinyal yang dicampur adalah sinyal berfrekuensi tinggi dan 
sinyal berfrekuensi rendah

Contoh Sinyal informasi (suara, gambar, data), agar dapat dikirim ke 
tempat lain, sinyal tersebut harus ditumpangkan pada sinyal lain. 
Dalam konteks radio siaran, sinyal yang menumpang adalah sinyal 
suara, sedangkan yang ditumpangi adalah sinyal radio yang disebut 
sinyal pembawa (carrier)



Tujuan Modulasi

➔    Transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran.
➔    Masalah perangkat keras menjadi lebih mudah.
➔    Menekan derau atau interferensi.
➔    Untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio.
➔    Untuk multiplexing, proses penggabungan beberapa sinyal informasi 

untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi.



Fungsi Modulasi

Sinyal informasi biasanya memiliki spektrum yang rendah dan rentan 
untuk tergangu oleh noise. Sedangakan pada transmisi dibutuhkan 
sinyal yang memiliki spektrum tinggi dan dibutuhkan modulasi untuk 
memindahkan posisi spektrum dari sinyal data, dari pita spektrum 
yang rendah ke spektrum yang jauh lebih tinggi. Hal ini dilakukan pada 
transmisi data tanpa kabel (dengan antena), dengan membesarnya 
data frekuensi yang dikirim maka dimensi antenna yang digunakan 
akan mengecil



Istilah dalam Modulasi

Amplitudo → Nilai maksimum dari besaran elektrik (mis voltage) dari 
gelombang

Frekuensi → Jumlah cycle yang dihasilkan dalam satu detik (cycles per 
second atau Hertz)

Phase
Gelombang A dengan phase 00

Gelombang B dengan selisih phase  -900 (lebih lambat) terhadap A
Gelombang C dengan selisih phase  +900 (lebih cepat) terhadap A



Perhitungan Gelombang Pembawa
➔ 

c(t) = Ac cos(2π fct + Φc )

Parameter – parameter dari gelombang tersebut yang dapat dimodulasi 
adalah :

•      Amplitudo, Ac untuk modulasi amplitudo

•      Frekuensi, fc atau ωc = 2π fc t untuk modulasi frekuensi

•      Phasa, Φc untuk modulasi fasa.
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1. Amplitude Modulation (AM)
Modulasi jenis ini adalah modulasi yang paling simple, frekwensi pembawa atau 

carrier diubah amplitudenya sesuai dengan signal  informasi atau message 
signal yang akan dikirimkan. Dengan kata lain AM adalah modulasi dalam mana 
amplitude dari signal pembawa (carrier) berubah karakteristiknya sesuai dengan 
amplitude signal informasi. Modulasi ini disebut juga linear modulation, artimya 
bahwa pergeseran frekwensinya bersifat linier mengikuti signal informasi yang 
akan ditransmisikan.

Teknik Modulasi Sinyal Analog



2. Frequency Modulation (FM)
Modulasi Frekwensi adalah salah satu cara memodifikasi/merubah Sinyal 

sehingga memungkinkan untuk membawa dan mentransmisikan 
informasi ketempat tujuan. Frekwensi dari Sinyal Pembawa (Carrier 
Signal) berubah-ubah menurut besarnya amplitude dari signal 
informasi. FM ini lebih tahan noise dibanding AM.
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3. Pulse Amplitude Modulation (PAM)
Basic konsep PAM adalah merubah amplitudo signal carrier yang berupa 

deretan pulsa (diskrit) yang perubahannya mengikuti bentuk amplitudo 
dari signal informasi yang akan dikirimkan ketempat tujuan. Sehingga 
signal informasi yang dikirim tidak seluruhnya tapi hanya sampelnya 
saja (sampling signal)

Teknik Modulasi Sinyal Analog



a. Phase-shift Keying (PSK), 
digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan fase.
merupakan skema modulasi digital modulation yang memberikan data 

dengan mengubah, atau memodulasi, fase sinyal referensi 
(gelombang karier). Fase diubah mewakili sinyal data. Ada dua cara 
dasar menggunakan fase sinyal:

-Dengan melihat fase itu sendiri sebagai pengubah informasi, dimanan 
demodulator harus memiliki sinyal referensi untuk membandingkan 
perlawanan fase dari sinyal yang diterima; atau

-Dengan melihat perubahan fase sebagai informasi pengubah — skema 
diferensial, beberapa tidak membutuhkan karier referensi.

Teknik Modulasi Sinyal Digital

untuk binary 0 untuk binary 1



b.Frequency-shift Keying (FSK), 
digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan frekuensi. Merupakan 

bentuk modulasi frekuensi dimana sinyal modulasinya mengubah 
frekuensi output di antara nilai sebelum ditentukan. Biasanya, 
frekuensi instan diubah di antara dua nilai diskret yang dibatasi 
frekuensi tanda dan frekuensi ruang. Bentuk fase FSK yang kontinus 
yang ada merupakan tidak ada kelanjutan fase pada sinyal 
dimodulasi.
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c.Amplitude-shift Keying (ASK), 
digunakan suatu jumlah terbatas amplitudo. Merupakan bentuk modulasi 

yang mewakili data digital sebagai variasi dalam amplitudo gelombang 
karier.Amplitudo dari sebuah sinyal karier analog mengubah dengan 
aliran bit (sinyal modulasi), menjaga frekuensi dan fase konstan. Level 
amplitudo dapat digunakan mewakili logika binary 0 dan 1. Dapat 
dianggap sinyal karier sebagai saklar ON atau OFF. Pada sinyal 
dimodulasi, logika 0 diwakili dengan adanya karier, sehingga 
memberikan operasi kunci OFF/ON dan nama diberikan. Bentuk ASK 
yang paling sederhana dan umum beroperasi seperti sebuah saklar, 
menggunakan adanya gelombang karier untuk mengindikasi sebuah 
binary 1 dan absensinya untuk mengindikasi sebuah 0. Tipe modulasi 
ini disebut on-off keying, dan digunakan pada frekuensi radio untuk 
mentransmisikan kode Morse (mengacu pada operasi gelombang 
kontinus).

Teknik Modulasi Sinyal Digital



Gambar Teknik Modulasi Sinyal Digital 
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