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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing yang terkadang juga disebut 

discrete multitone modulation (DMT) adalah suatu teknik transmisi modulasi yang 

berangkat dari ide dasar frequency division multiplexing (FDM), dimana setiap 

frekuensi subkanal membawa aliran data termodulasi saling tegak lurus 

(orthogonal) satu sama lainnya. Hal ini amat mempermudah desain pada sisi 

transmitter dan receiver karena filter yang terpisah tidak diwajibkan untuk setiap 

subkanal. Sifat orthogonal juga menyediakan efisiensi spektral yang tinggi dimana 

spektrum frekuensi antar subcarrier dapat saling tumpang tindih selama sinyal 

subcarrier-nya saling tegak lurus. Meskipun prinsip dan beberapa keuntungan 

telah dikenal sejak tahun 1960-an, namun OFDM baru belakangan ini digunakan 

untuk komunikasi wideband dengan adanya komponen low-cost digital signal 

processing.  

Satu prinsip kunci OFDM adalah bahwa skema modulasi low-rate (durasi 

simbolnya relatif panjang dibanding karakteristik waktu kanal) sedikit menderita 

karena ISI yang disebabkan oleh multipath, maka ini lebih efektif untuk 

mentransmisikan jumlah aliran paralel low-rate dibanding aliran single high-rate. 

OFDM mencapai ini dengan membagi spektrum frekuensi yang tersedia ke dalam 

beberapa subkanal, kemudian mentransmisikan aliran data low-rate tadi pada 

setiap subkanal dengan menggunakan konstelasi atau skema modulasi standar 

berupa PSK, QAM dan atau lainnya. Ini berarti bahwa pengaruh kanal adalah 

secara garis besar konstan (flat) pada subkanal narrowband, menjadikan 

hubungan penggunaan yang jauh lebih mudah pada receiver. Karena durasi tiap 

simbolnya adalah panjang, sehingga sangat bisa untuk menyelipkan guard interval 

diantara simbol OFDM dan kemudian mengeliminasi ISI.  

 

Dari pemaparan diatas, penyusun mengambil judul “ SIMULASI 

PERFORMANSI MODULASI DIGITAL PADA ORTHOGONAL FREKUENSI 

DIVISION MULTIPLEXING MELALUI SISTEM KANAL ADDITIVE WHITE 

GAUSSIAN NOISE DAN FADING REYLEIGH “ dengan tujuan menganalisa dan 

membandingkan modulasi digital setelah masuk pada kedua kanal untuk melihat 

hasil Bit Error Rate terbaik dari modulasi digital untuk di terapkan pada OFDM. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Mampu memahami cara kerja dan membandingkan modulasi digital pada 

OFDM dengan menggunakan simulasi Matlab 2014b. 

2. Menganalisa berdasarkan hasil Bit Error Rate dari modulasi yang melalui 

kanal AWGN dan Fading Reyleigh pada OFDM secara teori maupun 

simulasi munggunakan Matlab 2014b. 

3. Memberikan implementasi kinerja BER terbaik dalam modulasi yang akan di 

terapkan pada OFDM berdasarkan IEEE 802.11 

1.3 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara mengcoding data modulasi digital pada rangkain simulasi 

OFDM menggunakan aplikasi Matkab 2014b 

2. Bagaimana modulasi digital pada OFDM berkerja di kanal AWGN dan fading 

reyleigh saat proses Transmiter dan Receiver berjalan. Menggunakan 

Matlab 2014b  

3. Menganalisa hasil perbandingan modulasi digital pada kanal OFDM melalui 

nilai Bit Error Rate yang mengacu pada IEEE 802.11 dan simulator Matlab 

2014b. 

1.4 Pembatasan Masalah 

  Adapun batasan masalah yang dicakup dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Model kanal yang digunakan adalah kanal AWGN dan Fading Reyleigh. 

2. modulasi digital yang diaplikasikan hanya BPSK dan QPSK tidak membahas 

modulasi digital yang lain. 

3. Pembuatan simulasi OFDM ini dengan menggunakan Softwere Matlab 

2014b 

1.5    Metodologi Penelitian 

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini, penulis melakukan beberapa metode 

penelitian untuk merealisasikan tugas akhir  ini, yaitu: 

1.  Studi Literatur 

 Pada tahap ini dilakukannya proses pencarian data dan sumber informasi 

serta referensi-referensi yang berhubungan. 
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2.  Studi Pustaka 

 Metode ini dilakukan dengan membaca referensi dari jurnal ilmiah yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, OFDM yang 

digunakan dan dasar pengukuran parameter jaringan yang digunakan pada 

proyek akhir ini.  

3.  Riset dan Aplikasi 

Metode ini dilakukan dengan merancang modulasi digital menggunakan 

OFDM melalaui kanal AWGN dan Fading Reyleigh. 

4. Diskusi 

Metode ini dilakukan dengan berdiskusi dengan pembimbing akademik dan  

engeener yang telah ahli di bidangnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum sistematika penulisan Proyek Akhir ini terdiri dari bab-bab 

dengan metode penyampaian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan proyek 

akhir, maksud dan tujuan penulisan proyek akhir, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodologi penulisan serta sistematika yang 

digunakan dalam penulisan proyek akhir. 

 

BAB II DASAR TEORI 

.Pada bab ini berisi tentang penjelasan teori penunjang 

penulisan proyek akhir mengenai matlab,OFDM,Modulasi digital,kanal 

AWGN,Fading Reileigh dan materi lain yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan. 

 

BAB 3 PERANCANGAN BANGUN SIMULASI MODULASI DIGITAL PADA 

OFDM UNTUK KANAL AWGN DAN FADING REYLEIGH 

Pada bab ini berisi tentang perancangan, flowchar,langkah 

kerja parameter modulasi digital di OFDM, dan spesifikasi alat yang 

digunakan. 

 

BAB 4 HASIL UJI COBA DAN ANALISA PERBANDINGAN 

Pada bab ini berisi tentang Simulasi OFDM menggunakan 

simulator Matlab dan analisa dari BER yang mengacu pada IEEE 

802.11. 
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BAB 5 PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil uji coba dan 

kemungkinan pengembangan  akhir yang telah dibuat 

 


