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BAB III 

Perancangan Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing Pada Software 

Matlab 2014b 

Bab ini merupakan rangkain prosedur untuk melakukan proses simulasi sinyal dengan 

carier dari modulasi digital untuk kinerja pada Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing 

melalaui kanal AWGN dan fading reyleigh pada software Matlab 2014b. 

3.1  Software Matlab 2014b 

Pada proyek akhir ini penulis  menggunakan  versi 2014b dengan build 8.4, spesifikasi 

minimal agar software bisa berjalan maksimal harus mempunyai ram 4Gb dengan tujuan bisa 

di aplikasikan secara maksimal dalam melakukan proses me-running sebuah code program 

dari fungsi Maltab 2014b. Matlab akan kerja lebih maksimal dengan menggunakan laptop 

spesifikasi prosesor minimal yaitu core two duo keatas agar bisa membaca program lebih cepat 

dan mensimulasikan semua data yang tercode lebih cepat untuk di running. 

Matlab merupakan singkatan dari matrix laboratory, merupakan bahasa pemograman 

yang di kembangkan oleh the Matworks Inc. yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang 

berbeda dengan Bahasa pemograman lain yang sudah ada lebih dahulu seperti Delphi, basic 

maupun C++. 

Yang dalam perkembangan selanjutnya di kembangkan dengan menggunakn Bahasa 

C++ dan assembler, ( utamanya untuk fungsi – fungsi dasar Matlab). Matlab telah berkembang 

menjadi sebuah environment pemprograman yang canggih yang berisi fungsi – fungsi built-in 

untuk melakukan tugas pengolahan sinyal, aljabar linear, dan kakulasi matematis lainya. Matlab 

juga meyediakan berbagai fungsi untk menampilkan data,baik dalam bentuk dua dimensi 

maupun dalam bentuk tiga dimensi. 

Alasan penulis menggunakan Matlab dengan versi Matlab 2014b adalah karena proses 

input data lebih sederhana dan tidak rumit dalam menampilakan plot – plot sinyal Orthogonal 

Frekuensi Devision Multiplexing.pada proses simulasi ini penulis menggunakan fitur dari matlab 

2014b dengan menggunakan GUI untuk membuat tampilan atau display yang lebih sederhana 

untuk proses input data dan membuat tampilan tombol button untuk eksekusi program agar 

saat proses simulasi lebih cepat dan mudah di pahami agar tidak terlalu memakan banyak 

waktu dalam menampilakan hasil dari nilai plot dari masing – masing modulasi dan bentuk 

sinyal dalam semua proses simulasi pada Matlab 2014b. 
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3.2 Flowchart Pembuatan Simulasi Menggunakan Matlab R2014b 

Flowchart ini menerangkan proses pembuatan simulasi sinyal OFDM dari 

melakukan penginputan data pada Matlab2014b dan menampilkan hasil dari simulasi 

berupa bentuk sinyal dari masing – masing carrier pada OFDM dan Flowchart dapat 

dilihat pada gambar 3.1 Flowchart OFDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Flowchart OFDM 

 

Mulai

Plot BER OFDM

Selesai

Modulasi Digital
BPSK/QPSK

Modulasi OFDM

Input Data

Kanal Noise 
AWGN dan Fading 

Reyleigh

Demodulasi OFDM

Demodulasi Digital
BPSK/QPSK

output Data



SIMULASI PERFORMANSI MODULASI DIGTAL PADA ORTHOGONAL FREKUENSI 
DIVISION MULTILEXING MELALUI SISTEM KANAL ADDITIVE WHITE GAUSSIAN 

NOISE DAN FADING REYLEIGH                                                                                    19 

 

AKADEMI TELKOM JAKARTA 

 

Modulasi OFDM

Cyclic Prefix

IFFT 

3.2.1 Flowchart OFDM dan Alur kerja OFDM 

Di bagian Flowchat Ini akan diterankan secara detail bagaimana proses kerja OFDM 

pada tiap bagian atau blok yang di tujukan pada gambar 3.2,3.3,3,4 dan 3.5 dibawah ini 

a) Modulasi digital atau Baseband 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Modulasi Digital/Baseband 

Pada bagian Flowchart 3.2 ini menerakang proses terjadinya pembagian data 

awalan yang berupa satu paket dalam proses pengiriman akan melewati modulasi 

baseband disini akan terjadi pemecahan paket yang akan dibagi oleh modulasi 

baseband sesuai dengan carrier pembawanya yaitu BPSK dengan 2 carrier dan 

QPSK dengan 4 carrier. 

b) Modulasi OFDM 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : Modulasi OFDM 
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Kanal

AWGN Fading Reyleigh

Pada bagian Flowchart 3.3 ini menerakang proses terjadinya paket data yang 

sudah terbagi pada modulasi baseband akan melewati OFDM setelah itu akan terjadi 

proses pengkonfersian data ketika melewati fungsi dari OFDM yaitu IFFT, pada fungsi 

IFFT data yang melewati yang berupa data berbentuk domain frekuensi dan akan di 

konfersikan menjadi domain waktu setelah proses selesai akan berlanjut masuk pada 

fungsi OFDM yang selajutnya yaitu fungsi Cyclic Prefix pada OFDM disini akan terjadi 

proses penyalinan data pada bagian awal pada IFFT untuk menghidari terjadinya dari 

interferesi antar simbol (ISI), setelah proses selesai akan masuk pada proses 

Orthogonal atau penegak lurusan dari beberapa data untuk menjadi satu yang akan 

menghasilkan nilai OFDM. 

c) Kanal Noise 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 : Kanal Noise 

Pada bagian Flowchart 3.4 ini menerakang proses terjadinya paket data yang 

akan terjadinya penambahan noise pada setiap kanal yang akan di lewati oleh OFDM 

yang masing – masing kanal memepunyai pengaruh noise yang berbeda – beda. 

Pada kanal Fading reyleigh kanal yang terjadi karena tidak adanya LOS yang 

dimaksud adalah kanal yang bergerak atau saling terpantulkan,sedangkan untuk 

kanal AWGN itu terjadi karena kondisi cuaca atau keadaan temperature pada kanal 

itu sendiri oleh karena itu masing – masing kanal akan mempunyai nilai yang berbeda 

ketika setelah melewati kanal.  
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Demodulasi 
OFDM

Cyclic Prefix

FFT 

d) Demodulasi OFDM 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 : Demodulasi OFDM 

Pada bagian Flowchart 3.5 ini menerakang proses terjadinya paket data yang 

berupa domain waktu yang sudah melewati proses pada kanal noise yang akan 

kembali masuk pada proses demodulasi OFDM, proses awal yang akan terjadi yaitu 

proses fungsi FFT pada OFDM yang akan mengkonfersikan data masuk yang berupa 

domain waktu akan di konfersikan mejadi domain frekuensi. Pada selanjutnya kana 

masuk pada fungsi Cyclic prefix pada OFDM disini akan terjadi proses penghapusan  

data pada bagian awal yang telah ditambahkan pada proses modulasi OFDM pada 

untuk menghidari terjadinya dari interferesi antar simbol (ISI), setelah proses selesai 

pada demodulasi OFDM data akan terpecah lagi dan akan masuk pada demodulasi 

baseband.  

e) Demodulasi Baseband/Digital 

 

 

 

 

Gambar 3.6 : Demodulasi Baseband 

Pada bagian Flowchart 3.6 ini menerakan proses terjadinya pembagian data dari 

hasil demodulasi OFDM yang akan masuk kembali pada bentuk awal tapi terlebih 

dahulu harus melewati demodulasi banseband untuk kembali ke subcarrier masing -

Demodulasi 
Baseband

BPSK QPSK
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masing yaitu BPSK dan QPSK  dan akan mejadi satu dan mejadi satu data output dari 

proses OFDM  dan proses modulasi selesai. 

3.3 Langkah Kerja instalasi software  Matlab 2014b dan OFDM 

Sebelum menggunakan matlab langkah pertama harus melakukan instalasi di 

laptop dengan ketentuan standart spesifkasi utama minimal RAM 4GB, setelah semua 

spesifikasi sudah terpenuhi lakukan Instalasi matlab seperti prosedur di bawah ini jika 

semua sudah terinstal. Maka softwere matlab siap digunakan untuk melalukan proses 

simulasi sinyal Orthogonal Frekuesi Division Multiplexing. 

Hal yang harus dilakukan adalah menentukan nilai masukan yang akan di code 

pada matlab 2014b yaitu BPSK dengan pilot subcarrier bernilai 2 ,QPSK dengan pilot 

subcarrier bernilai 4 dan nilai Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing. Untuk 

Orthogonal division Frekuensi Mutiplexing yang di tentukan adalah nilai Cycle Prefix  dan 

FFT ( Fast Fourier Transform ). Jika semua sudah tercode kedalam softwere Matlab 

2014b tinggal memasukan rumus dari masing – masing kanal yang akan di pakai pada 

saat simulasi untuk menghasilkan plot sinyal dan nilai Bitt Error Rate.  

3.3.1 Proses Instalasi Matlab 2014b 

a) Open folder Matlab 2014b,lalu pilih icon Matlab  Setup dan klik kanan Run 

administrator lalu tekan yes proses install akan berjalan.yang di tunjukan 

gamabar 3.6. dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Instalasi Matlab 2014b 

b) Instalasi akan dimulai, pilih pada pilihan ‘use a file Installation Key’. 

Sebelumnya , matikan dulu koneksi Internet Anda. Lalu klik Next.yang di tunjukan 

gamabar 3.7 dibawah ini. 

 

1. Pilih Icon matlab 
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Gambar 3.7 Instalasi Matlab 2014b 

c) Pilih pilihan Yes, lalu lanjutkan dengan mengklik Next.yang ditunjukan gambar 

3.7 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Instalasi Matlab 2014b 

d) Klik pada pilihan I have the File Installation key for My License, dan masukkan 

key Installasi dengan serial number 11111111111111111111 anda yang sudah 

disertakan pada file Installer MATLAB anda. Lalu klik Next. Yang ditunjukan 

gambar 3.8 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Instalasi Matlab 2014b 

 

 

 

 

 

2. Centang pada use a file Instalation  key 

3. Klik Next 

5. Klik next 

8. Klik next 

4. Centang Yes 

6. Centang I have the file Installation 

key 

7. Masukan key 
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e) Tempat kan instalan file Matlab 2014b pada Local Disk C/program 

files/MATLAB2014B. Yang ditunjukan gambar 3.9 dibawah ini. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.9 Instalasi Matlab 2014b 

 

f) Check list semua product to install untuk fitur yang akan di instal dalam Matlab 

2014b lalu klik Next. Yang di tunjukan Gambar 3.10 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Instalasi Matlab 2014b 

g)     Confirmasi install fitur – fitur dalam product matlab lalu klik next dan instal.    

Yang di tunjukan gambar 3.11 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Instalasi Matlab 2014b. 

10. Klik next 

9. Save instalan di local disk 

C 

13. Klik Install 

12. Klik next 

11. Centang Semua product 
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h) Proses instalasi semua product tunggu hingga 100%. Yang di tunjukan gambar 

3.12 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Instalasi Matlab 2014b 

i) Selanjutnya Instalasi Product Configuration Notes fitur dalam bulid Matlab2014b 

lalu klik next. Yang di tunjukan gambar 3.13 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Instalasi Matlab 2014b 

j) Instalation Complete Matlab 2014b dan centang Active Matlab. Yang di tunjukan 

gambar 3.14 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Instalasi Matlab 2014b 

14. Tunggu hingga 100% 

15. Klik next 

17. Klik next 

16. Centang active 

Matlab 
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k) Setelah instalation is complete,klik next dan masukan license file yang berupa file 

dengan format  “ dat “ dengan menekan Browser untuk mengeluarkan file license 

pada matlab 2014b.sebelum open license tekan check list pada enter the full 

path to your license file, including the file name setelah open lamgsung klik next. 

Yang ditunjukan gambar 3.15 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Instalasi Matlab 2014b 

I) Jika semua software Matlab2014b sudah di instal copy file "libmwservices.dll" ke 

dalam path\MATLAB\R2014b\bin\win64\. Softwere siap untuk dilakukan Proses 

Simulasi. 

l) Instalasi selesai dan Softwere Matlab2014b akan terbuka dengan sendirinya. 

Yang ditunjukan gambar 3.16 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16  Matlab 2014b 

 

 

 

20. Klik next 

18. Centang Enter the full 

path 

19. Browser open file “ dat “ disini 
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3.3.2 Proses pembuatan Guide OFDM pada Matlab 2014b. 

Berikut ini ada langkah – langkah proses dan penyetingan nilai pada Guide pada 

matlab 2014b yang di lakukan manual. Yang ditunjukan gambar 3.17 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Tampilan Guide  2014b 

a) Open Matlab 2014b 

b) Ketikan kata Guide pada commad window pada matlab sampai keluar table 

Guide Quick Start > Create New Gui > Blank Gui ( default ) > ok. Akan 

muncul gambar Untitled fig. 

c) Tampilan Untitled fig. yang ditunjukan gambar 3.18 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Untitled fig Guide 

23. klik Ok 

21. ketik Guide pada Command Window 

22. Pilih Blank GUI 
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Keterangan Tools Guide. 

a. Running 

b. Property Inspector 

c. M-file editor 

d. Menu editor 

e. Alignment tool 

f. Component pallete 

d) Jenis – jenis Commponent Pallete. Yang ditunjukan gambar 3.19 dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Untitled fig Guide. 

 

Keterangan : 

a. Toggle button memiliki fungsi yang sama dengan pushbutton. 

Perbedaanya adalah saat pushbutton ditekan, maka tombol akan kembali 

pada posisi semula. 

b. Kontrol checkboxes berguna jika kita menyediakan beberapa pilihan 

mandiri atau tidak bergantung dengan pilihan-pilihan. 

c. static text digunakan untuk memasukkan atau memodifikasi suatu text 

yang diinputkan dari keyboard, sedangkan static text hanya berguna 

untuk menampilkan text/tulisan. 

d. Frames merupakan kotak tertutup yang dapat digunakan untuk 

mengelompokkan kontrol-kontrol yang berhubungan. Tidak seperti 

kontrol lainnya, frames tidak memiliki rutin callback. 
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e. Popop menu berguna menampilkan daftar pilihan yang didefinisikan 

pada String Propoerty ketika mengklik tanda panah pada aplikasi dan 

memiliki fungsi yang sama seperti radio button. 

f. Push button adalah Pushbutton merupakan jenis kontrol berupa tombol   

tekan yang akan menghasilkan tindakan jika diklik, misanya tombol OK 

g. Radio button digunakan untuk memilih atau menandai satu pilihan dari 

beberapa pilihan yang ada. Misalnya, sewaktu. 

h. Edit text digunakan untuk memasukkan atau memodifikasi suatu text 

yang diinputkan dari keyboard, sedangkan static text hanya berguna 

untuk menampilkan text/tulisan. 

i. Slider berguna jika kita menginginkan inputan nilai tidak menggunakan 

keyboard, tatapi hanya dengan cara menggeser slider secara vertical 

maupun horizontal ke nilai yang kita inginkan. 

j. Kontrol listbox menampilkan semua daftar item yang terdapat pada 

string property dan membuat kita dapat pemilih satu atau lebih item yang 

ada. Value property berisi indeks yang di hubungkan dengan harga daftar 

item yang dapat dipilih.jika kita memilih item lebih dari satu,maka nilai 

yang dikirimkan merupakan sebuah vector. 

k. Axes berguna untuk menampilkan sebuah grafik atau gambar (image). 

Axes sebenarnya tidak masuk dalam UIControl 

e) Setelah  ok akan keluar Layout Editor Figure guide selanjutnya akan didesain 

seperti gambar di bawah ini., dengan membuat dua tampilan yang sama 

dengan berbeda judul yaitu simulasi OFDM AWGN dan OFDM Fading 

Reyleigh. Yang ditunjukan gambar 3.20 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Instalasi Matlab 2014b 
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Proses pembuatan layout editor Guide matlab 2014b : 

a) Pembuatan judul simulasi pada bagian a 

• tekan tools edit text > dark ke layout editor > klik  dua kali  > string 

lalu edit nama > enter. Yang ditunjukan gambar 3.21 dibawah ini. 

 

Gambar 3.21 string edit text. 

b) Pembuatan panel judul modulasi digital dan radio button pada bagian b 

• Tekan tools panel tools panel > dark ke Untitled fig > klik dua kali > 

title lalu ubah nama > enter.yang ditunjukan gambar 3.22 dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.22 Title panel judul. 

• Tekan tools Button  dengan menekan tools radio Button > drak pada 

layout panel > klik dua kali > string lalu ubah nama > enter. Yang 

ditunjukan gambar 3.23 dibawah ini. 

  

 

Gambar 3.23 string Button. 

c) Pembuatan static text pada bagian c 

• static text untuk penamaan bits/number sub/cycle pefix/carrier 

dengan menekan tools static > drak ke layout editor > string ubah 

nama > enter. Yang ditunjukan gambar 3.24 dibawah ini 

 

Gambar 3.24 string static text. 

d) Pembuatan edit text pada bagian d 
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• edit text untuk mebuat table kosong dengan menekan tools edit text 

> dark pada layout editor disebelah Static text > klik dua kali > string 

lalu ubah nama > enter. Yang ditunjukan gambar 3.25 dibawah ini 

 

Gambar 3.25 string edit text. 

e) Pembuatan Push Button pada bagian e 

• Membuat push Button Proses dan  Reset dengan menekan tools 

push button > dark pada layout editor > klik dua kali > string lalu 

ubah nama > enter. Yang ditunjukan gambar 3.26 dibawah ini 

 

Gambar 3.26 string Radio Button. 

3.3.3 Proses coding OFDM pada  Guide 

Proses pencodingan OFDM di bagi menjadi dua berdasarkan modulasi digital yang 

digunakan dalam proses simulasi yaitu modulasi BPSK  dengan nilain M = 2 dan QPSK 

dengan nilai M = 4 

a)   OFDM pada BPSK. 

Ini proses pembuatan button pada tampialn Guide pada OFDM dengan fungsi 

sebagai berikut : 

• function btnAProses_Callback(hObject, eventdata, handles) 

• pil=get(handles.uibuttongroup1,'Userdata'); 

• carrier=get(handles.txtA1,'String'); 

• subcarrier=get(handles.txtA2,'String'); 

• prefix=get(handles.txtA3,'String'); 

• sbit=get(handles.txtA4,'String'); 
 

Berikut ini adalah proses pembuatan parameter untuk nilai masukan pada OFDM 

pada Matlab2014b dengan meggunakan modulasi BPSK dan sourcode selajutnya 

menggunak rumus dari fungsi yang tersedia pada Matlab 2014b. 

 

if strcmp(pil,'BPSK')>0 
            no_of_data_bits = str2num(carrier); 
            M =str2num(subcarrier); 
            n=str2num(sbit); 
            block_size =str2num(prefix); 
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            cp_len = floor(0.1 * block_size);  
  
            data = randsrc(1, no_of_data_bits, 0:M-1); 
            figure(1),stem(data); grid on; xlabel('Data Points'); ylabel('Amplitude') 
            title('Original Data ') 
            set(handles.figure1,'CurrentAxes',handles.axesA1); 
            imshow(data); 

 
sourcode selanjutnya di lampiran 

b) OFDM pada QPSK 

Berikut ini adalah proses pembuatan parameter untuk nilai masukan pada OFDM 

pada Matlab2014b dengan meggunakan modulasi QPSK dan sourcode selajutnya 

menggunak rumus dari fungsi yang tersedia pada matlab2014b. 

elseif strcmp(pil,'QPSK')>0 
no_of_data_bits = str2num(carrier);  
M =str2num(subcarrier); 
n=str2num(sbit); 

 
block_size =str2num(prefix); 

 

cp_len = floor(0.1 * block_size);  

  
data = randsrc(1, no_of_data_bits, 0:M-1); 
figure(1),stem(data); grid on; xlabel('Data Points'); 

ylabel('Amplitude')        
title('Original Data ') 

 
qpsk_modulated_data = pskmod(data, M); 
figure(2),stem(qpsk_modulated_data);title('QPSK Modulation 

') 

 

 sourcode selanjutnya di lampiran 

3.4 Parameter OFDM dan Bit Error Rate  

Parameter yang digunakan mengikuti stadart dari IEEE 802.11 yaitu mengikuti 

dengan nilai Bit Error Rate dengan nilai BER 10-4 untuk nilai kelayakan yang digunakan 

dalam banyak pengiriman jumlah bit yang akan di simulasikan.oleh karena itu nilai BER 

lebih berpengaruh pada jumlah total bit yang kan dikirim untuk mengetahahui seberapa 

pangkat 10-n itu di dapat dari nilai bit hasil dari simulasi Orthogonal Divison Frekuensi 

Mutiplexing. 

Standart dari nilai IEEE 802.11 menentukan nilai dari inputan OFDM yang harus 

sesuai standart dapat dilihat pada table 3.1 di bawah ini. 
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Table 3.1 Parameter OFDM 

 

 

 

 

 

  

Untuk hasil BER sesuai standart dari OFDM menurut IEEE 802.11 pada modulasi 

BPSK dan QPSK untuk sebagai acuan atau pembanding dari hasil simulasi yang akan di 

gunakan dalam tugas proyek akhir ini dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini. 

Tabel 3.2 Nilai BER OFDM 
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3.5 Hardware dan Software di Gunakan dalam simulasi  

Dalam melakukan simulasi Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing 

menggunakan Hardware dan software pendukung; 

a) Laptop Asus A455LJ 

b) Windows 10 

c) Matlab Versi 2014b  

3.6 Spesifikasi Hardware  dan Software  

Dalam melakukan simulasi Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing 

menggunakan alat dan software pendukung untuk membantu memproses berjalannya 

hasil simulasi proses sinyal .  

a) Laptop Asus A455LJ – WX028D dengan spesifikasi sebegai berikut yang ditunjukan 

tabel 3.3 dibawah ini. 

3.3 Tabel Spesifikasi Hardware. 

   

 

b) Matlab Versi 2014b   

• Build 8.4 

• Guide Matlab 2014b 

c) Windows 10  

• Profesional (64bit)      

Tipe Prosesor    Intel® Core™ i3-5010U Processor (2.10 GHz, 3M Cache) 

Memori Standar    6GB DDR3L  

Tipe Grafis    NVIDIA® GeForce® GT920M 2GB  

Kapasitas 
Penyimpanan 

   500 GB HDD Tipe  SEGATE 

Ukuran Layar    14 Inch  


