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PENGANTAR PENGOLAHAN 
SINYAL 

Tujuan Percobaan: 
 Mahasiswa dapat menjelaskan definii sinyal, klasifikasi sinyal dan aplikasi 

pengolahan sinyal 

Alat dan Bahan Percobaan: 
 PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, 

Speaker active, atau headset)  
 Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab yang dilengkapi dengan 

tool box DSP 

 

inyal memegang peranan penting dalam kehidupan 
modern, karena saat ini masyarakat tidak lepas dari 
telekomunikasi terutama handphone, yang mana piranti ini 

sarat dengan pengolahan sinyal. Tanpa disadari di alam, sinyal 
juga dapat ditemukan di sekitar manusia dalam bentuk sinyal 
elektromagnetik tubuh makhluk hidup. Agar sinyal dapat 
bermanfaat sesuai kebutuhan manusia dengan efisien dan 
optimal, maka diperlukan pengolahan sinyal dengan 
menggunakan suatu sistem elektronika analog maupun yang 
digital. Diambil dari berbagai sumber, pengertian sinyal sangat 
bermacam, antara lain : 

• Fungsi satu variabel atau lebih yang menunjukkan informasi 
dalam fisik fenomena alam.  

• System berupa arus data yang mengalir melalui jalur transmisi  
• Suatu indikator yang digunakan sebagai alat komunikasi  
• Suatu impuls atau fluktuasi besaran listrik seperti tegangan, 

arus, kuat medan listrik, yang mengkodekan informasi.  
• Suatu impuls elektronik atau gelombang radio yang dikirim 

atau diterima 
• Suatu kuantitas/besaran yang berubah-ubah. Seperti contoh 

di bawah, menggambarkan tegangan mikrofon sebagai fungsi 
waktu. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh mikrofon sebagai 

S 
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respon terhadap ucapan ‘should’ dan ‘we’. Tegangan tersebut 
bersesuaian dengan tekanan akustik pada telinga, yang 
merupakan reaksi terhadap perubahan tekanan, seperti 
Gambar di bawah. 

 

Gambar 2. 1 Contoh Sinyal Suara 

Dalam proses pengolahan sinyal analog, sinyal input masuk ke 
Analog Signal Processing (ASP), diberi berbagai perlakukan 
(misalnya pemfilteran, penguatan,dsb.) dan outputnya berupa 
sinyal analog. Proses pengolahan sinyal secara digital memiliki 
bentuk sedikit berbeda. Komponen utama system ini berupa 
sebuah processor digital yang mampu bekerja apabila inputnya 
berupa sinyal digital. Untuk sebuah input berupa sinyal analog 
perlu proses awal yang bernama digitalisasi melalui perangkat 
yang bernama analog-to-digital conversion (ADC), dimana sinyal 
analog harus melalui proses sampling, quantizing dan coding. 
Demikian juga output dari processor digital harus melalui 
perangkat digital-to-analog conversion (DAC) agar outputnya 
kembali menjadi bentuk analog. Ini bisa kita amati pada perangkat 
seperti PC, digital sound system, dsb. 

 

1. Klasifikasi Sinyal 

Klasifikasi sinyal dapat dibeda-bedakan menurut:  
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1.1 SINYAL ANALOG DAN SINYAL DIGITAL  

Sinyal analog adalah sinyal yang mempunyai nilai untuk setiap 
waktu, sinyal ini bersifat kontinyu terhadap waktu. Sinyal digital 
adalah sinyal yang tidak untuk setiap waktu terdefinisi, sinyal ini 
bersifat diskrit terhadap waktu. Sinyal digital berasal dari sinyal 
analog yang disampling, yang artinya mengambil nilai suatu sinyal 
analog mulai t=0, t=∆t, t=2∆t, t=3∆t dan seterusnya. Untuk 
mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat 
sinyal aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist: fs 
> 2 fi dimana fs = frekuensi sinyal sampling fi = frekuensi sinyal 
informasi yang akan disampel 

1.2 SINYAL RIIL DAN SINYAL KOMPLEKS  

Sinyal riil merupakan sinyal yang bersifat riil untuk semua 
variabel. Sinyal kompleks merupakan sinyal yang mempunyai nilai 
yang kompleks ada faktor nilai imajiner.  

1.3 SINYAL GANJIL DAN GENAP  

Sinyal genap mempunyai sifat: f(-t)=f(t) 

Polinomial dengan pangkat yang genap  

Contoh sinyal genap diperlihatkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2 Contoh Sinyal Genap 

Sinyal ganjil mempunyai sifat: -f(-t)=f(t) 

Polinomial dengan pangkat yang ganjil  
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Contoh sinyal ganjil diperlihatkan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Contoh Sinyal Ganjil 

1.4 SINYAL DETERMINISTIK DAN SINYAL RANDOM  

Sinyal deterministik merupakan sinyal yang nilainya secara 
lengkap untuk semua titik waktu sudah dikenal. Sinyal random 
mempunyai nilai random untuk waktu yang diberikan. Nilai-nilai 
sinyal random untuk setiap titiknya tidak diketahui dengan pasti, 
sehingga sinyal random hanya dibahas berdasarkan karakter 
statistik, misalnya nilai rata-rata dan nilai tengah. 

 

2. Bentuk-bentuk Sinyal 

2.1 IMPULS 

 

Dimana f(x) segala bentuk sinyal. 
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2.2 STEP (TANGGA) 

 

 

 

2.3 RAMP 
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2.4 SINUSOIDA 

 

 

3. Langkah Percobaan 

3.1 KLASIFIKASI SINYAL 

5.1.1 Sinyal Analog dan Digital 

1. Bangkitkan gelombang pertama dengan langkah berikut:  
n=-10:10;  
y=cos(pi*n/10);  
subplot(2,1,1);  
stem (n,y);  
subplot(2,1,2);  
plot (n,y); 
 

2. Ulangi langkah 1, tetapi dengan nilai n berbeda misalnya 
0.5, 1, 20, 100 atau yang lain. Dan jangan lupa anda 
simpan gambarnya dan buatlah analisa dari apa yang anda 
amati dari gambar tersebut? Jangan lupa dalam setiap 
penggambaran anda cantumkan nilai data setiap 
percobaan. 
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5.1.2 Riil dan Kompleks 

Seperti yang kita ketahui bahwa pelemahan merupakan 
penguatan negatif, atau dalam hal ini konstanta penguatan 
bernilai <1. Berdasar pemahaman ini coba anda susun sebuah 
program pelemahan sinyal dengan memanfaatkan contoh program 
yang sudha anda buat pada langkah 4.1. 

 

3.2 BENTUK – BENTUK SINYAL 

5.2.1 Impuls 

1. Buat program baru dengan perintah berikut ini. 
L=input('Panjang Gelombang (>=40)=' ) 
P=input('Posisi Pulsa =' ) 
for n=1:L 
if (n==P) 
step(n)=1; 
else 
step(n)=0; 
end 
end 
x=1:L; 
stem(x,step) 
axis([0 L -.1 1.2]) 
 

2. Jalankan program diatas berulang-ulang dengan catatan 
nilai L dan P dirubah-subah sesuai kehendak anda, 
perhatikan apa yang terjadi? Catat apa yang anda lihat. 

5.2.2  Step (tangga) 

Percobaan 1 

3. Step sinyal diskrit : 
4. Bangkitkan gelombang diskrit dengan langkah berikut ini:  

n=-3:6; %n=-3:x 
u=[zeros(1,3),ones(1,7)];  
subplot(2,1,1);  
stem(n,u); 
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5. Coba anda rubah nilai x menjadi 7,8,……12. Perhatikan 
apa yang terjadi dan catat hasilnya.  
 

6. Lakukan perubahan pada nilai zeros dan one. Perhatikan 
apa yang terjadi dan catat hasilnya. Apa yang anda 
dapatkan dari langkah ini? 
 

7. Step sinyal kontinu : 
8. Bangkitkan gelombang kontinu dengan langkah berikut ini:  

n=[-3 -2 0 0.0001 1 2 3 4 5 6];  
u=[zeros(1,3),ones(1,7)];  
subplot(2,1,1);  
plot(n,u);  
 

9. Coba anda rubah nilai n. Perhatikan apa yang terjadi dan 
catat hasilnya.  
 

10. Lakukan perubahan pada nilai zeros dan one. Perhatikan 
apa yang terjadi dan catat hasilnya. Apa yang anda 
dapatkan dari langkah ini? 

Percobaan 2 : 

1. Berikut ini akan dibuat program baru untuk membentuk 
gelombang unit step.Silahkan anda ketikkan perintah 
seperti program berikut ini dengan 
nama:Pembangkit_Unit_Step.m 
L=input('Panjang Gelombang (>=40)=' ) 
P=input('Panjang Sekuen =' ) 
for n=1:L 
if (n>=P) 
step(n)=1; 
else 
step(n)=0; 
end 
end 
x=1:L; 
stem(x,step) 
 

2. Anda ulangi langkah pertama dengan cara menjalankan 
program anda dan masukan nilai untuk panjang 
gelombang dan panjang sekuen yang berbeda-beda. Catat 
apa yang terjadi? 



12 Microchip 

5.2.3  Ramp 

 
 
 

5.2.4  Sinyal Persegi 

Di sini akan dibangkitkan sebuah sinyal persegi dengan 
karakteristik frekuensi dan amplitudo yang sama dengan sinyal 
sinus. Untuk melakukannya ikuti langkah berikut ini: 

 
1. Buat sebuah file baru dan beri nama coba_kotak.m kemudian 

buat program seperti berikut ini. 
Fs=100; 
t=(1:100)/Fs; 
s1=SQUARE(2*pi*5*t); 
plot(t,s1,'linewidth',2) 
axis([0 1 -1.2 1.2]) 
 

Program tersebut adalah untuk membentuk  sinyal persegi 
dengan amplitudo bernilai 1 dan frekuensinya sebesar 5 Hz. 

 
2. Coba anda lakukan satu perubahan dalam hal ini nilai 

frekuensinya anda rubah menjadi 10 Hz, 15 Hz, dan 20 Hz. 
Apa yang anda dapatkan? 
 

3. Kembalikan bentuk program menjadi seperti pada langkah 
pertama. Sekarang coba anda rubah nilai fase awal menjadi 
45o, 120o, 180o, dan 225o. Amati dan catat apa yang terjadi 
dengan sinyal persegi terbangkit. 

 

5.2.5  Sinusoida 

Percobaan 1 (Kontinu) 

1. Di sini kita mencoba membangkitkan sinyal sinusoida untuk 
itu coba anda buat program seperti berikut: 

Fs=100; 
t=(1:100)/Fs; 
s1=sin(2*pi*t*5); 
plot(t,s1,’r’, 'linewidth',2)    % Tekan Enter 
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Sinyal yang terbangkit adalah sebuah sinus dengan amplitudo 
Amp = 1, frekuensi f= 5Hz dan fase awal θ = 0. Diharapkan 
sudah dipahami tiga parameter dasar pada sinyal sinus ini. 
Untuk lebih memahami coba lanjutkan dengan langkah 
berikut. 
 

2. Lakukan perubahan pada nilai s1: 
 
s1=sin(2*pi*t*10); 
 
Dan perhatikan apa yang terjadi, kemudian ulangi untuk 
mengganti angka 10 dengan 15, dan 20. Perhatikan apa yang 
terjadi!. 
 

3. Coba anda edit kembali program anda sehingga bentuknya 
persis seperti pada langkah 1, kemudian lanjutkan dengan 
melakukan perubahan pada nilai amplitudo, sehingga bentuk 
perintah pada s1 menjadi: 
 
s1=2*sin(2*pi*t*5); 
 
Coba perhatikan apa yang terjadi (prhatikan angka-angka 
sekala pada koordinat)?Lanjutkan dengan merubah nilai 
amplitudo menjadi 4, 5, 6,… sampai 20. Apa pengaruh 
perubahan amplitudo pada bentuk sinyal sinus? 
 

4. Kembalikan program anda sehingga menjadi seperti pada 
langkah pertama. Sekarang coba anda lakukan sedikit 
perubahan sehingga perintah pada s1 menjadi: 
 
s1=2*sin(2*pi*t*5 + pi/2); 
 
Coba anda perhatikan, apa yang terjadi? Apa yang baru saja 
anda lakukan adalah merubah nilai fase awal sebuah sinyal 
dalam hal ini nilai θ = π/ 2 = 90o. Sekarang lanjutkan langkah 
anda dengan merubah nilai fase awal menjadi 45o, 120o, 180o, 
dan 225o. Amati bentuk sinyal sinus terbangkit, dan catat 
hasilnya. 

 

 



14 Microchip 

Percobaan 2 (Diskrit) 

1. Buat program baru dengan perintah seperti berikut. 
Fs=20;%frekuensi sampling 
t=(0:Fs-1)/Fs;%proses normalisasi 
s1=sin(2*pi*t*2); 
stem(t,s1) 
axis([0 1 -1.2 1.2]) 

2. Lakukan perubahan pada nilai Fs, sehingga bernilai 30, 40, 50, 
60, 70, dan 80. Catat apa yang terjadi ? 

3. Lakukan perubahan pada nilai Fs, sehingga bernilai 18, 15, 12, 
10, dan 8. Catat apa yang terjadi? 
 

5.2.6  Sirine 

1. Buat program baru dengan perintah seperti berikut dan 
jalankan!. Apa yang diperoleh. 
Fs=8000; 
dt=1/Fs; 
dur=2.8; 
t=0:dt:dur; 
psi=2*pi*(100 + 200*t + 500*t.*t); 
xx= 7.7*sin(psi); 
sound(xx,fs); 
psi=sirine; 
save sirine; 
 

2. Tulis sirine pada command window MATLAB. Apa yang terjadi? 
3. Lakukan perubahan pada nilai Fs, sehingga bernilai 4000. 

Catat apa yang terjadi ? 
4. Lakukan perubahan pada nilai Fs, sehingga bernilai 16000. 

Catat apa yang terjadi? 

 

5.2.7  DTMF 

1. Buat program baru dengan perintah seperti berikut dan 
jalankan!. Apa yang diperoleh. 
%--------------------------------------------------- 
% Freq : 1209 | 1336 | 1477 
%----------------------------------- 
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% 697 : 1 | 2 | 3 
%----------------------------------- 
% 770 : 4 | 5 | 6 
%----------------------------------- 
% 852 : 7 | 8 | 9 
%----------------------------------- 
% 941 : * | 0 | # 
%----------------------------------- 
Fs=8000; 
t=0:0.001:1.5; 
y1=sin(2*pi*852*t)+sin(2*pi*1209*t); 
y2=sin(2*pi*770*t)+sin(2*pi*1477*t); 
y3=sin(2*pi*770*t)+sin(2*pi*1477*t); 
y4=sin(2*pi*697*t)+sin(2*pi*1209*t); 
y5=sin(2*pi*697*t)+sin(2*pi*1336*t); 
y6=sin(2*pi*697*t)+sin(2*pi*1209*t); 
y7=sin(2*pi*941*t)+sin(2*pi*1477*t); 
wavplay(y1,Fs) 
wavplay(y2,Fs) 
wavplay(y3,Fs) 
wavplay(y4,Fs) 
wavplay(y5,Fs) 
wavplay(y6,Fs) 
wavplay(y7,Fs) 
 

2. Lakukan perubahan pada nilai Fs, sehingga bernilai 4000. 
Catat apa yang terjadi ? 

3. Lakukan perubahan pada nilai Fs, sehingga bernilai 16000. 
Catat apa yang terjadi? 

 

5.2.8  Memanggil Suara 

1. Buat program baru dengan perintah seperti berikut dan 
jalankan!. Apa yang diperoleh. 
clear all; 
load gong  %memanggil audio data (MAT files). 
sound(y,Fs) 
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2. Jalankan program anda, dan anda akan mendengarkan orang 
tertawa. Coba anda gantikan kata gong dengan chirp, gong, 
handel, laughter, splat, dan train 

 

5.2.9  Manipulasi Suara Wav 

1. Simpanlah sebuah lagu (misalnya: a.wav) dalam 
format ”wav” pada folder: work dari MATLAB. Jika formatnya 
bukan ”wav”, maka perlu dikonversi terlebih dahulu ke dalam 
format ”wav” menggnakan program yang lain. Lalu buat file 
dengan nama: Membaca_dan_Memainkan _File_wav.m seperti 
berikut: 
Fs=16000; 
y1=wavread(' How_can_I_tell_her.wav); 
wavplay(y1,Fs,'async')   % Memainkan audio sinyal asli 
 

2. Cobalah untuk menampilkan file audio yang telah anda panggil 
dalam bentuk grafik sebagai fungsi waktu. Perhatikan bentuk 
tampilan yang anda lihat. Apa yang anda catat dari hasil yang 
telah anda dapatkan tersebut? 

 

4. Data dan Analisa 

Anda telah melakukan berbagai langkah untuk percobaan operasi 
dasar sinyal. Yang harus anda lakukan adalah menjawab setiap 
pertanyaan yang ada pada langkah percobaan. 

 

5. Tugas 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

1. Coba anda buat sebuah sinyal sinus dan anda simpan menjadi 
file *.wav. 

2. Buat sebuah program yang terdiri dari beberapa gelombang 
sinus dengan frekuensi yang berbeda, kemudian jumlahkan, 
hasilnya simpan dengan menggunakan file *.wav. Pindahkan 
dari work Matlab, ke - file lain. Kemudian click dua kali. Apa 
yang terjadi?. 

3. Buat sebuah program yang dapat membangkitkan sebuah 
bunyi yang mirip alarm. 
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4. Buatlah sebuah program sendiri yang mirip dengan program 
yang terdapat pada program MATLAB. 

5. Buatlah program yang dapat membangkitkan gelombang 
diskrit eksponensial menaik dan teredam. 

6. Buatlah program yang dapat membangkitkan gelombang 
kontimyu dan diskrit parabolik. 

 



Sinyal ada dua jenis : 

1.  Sinyal Diskrit. 

2. Sinyal Digital. 

Sampling -> Quantizing -> Coding -> Digitalisasi 

Sinyal Kontinyu 

1. Step  
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2. Ramp 
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OPERASI DASAR SINYAL 

Tujuan Percobaan: 
 Mahasiswa dapat memperlihatkan proses-proses aritmatika sinyal dan 

menerapkan sebagai proses dasar dari pengolah sinyal audio. 

Alat dan Bahan Percobaan: 
 PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, 

Speaker active, atau headset)  
 Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab yang dilengkapi dengan 

tool box DSP 

 

ada analisa system pemrosesan sinyal diskrit, deretnya 
dapat dimanipulasi dalam beberapa cara. Perkalian 
(product) dan penambahan (sum) dari dua deret x dan y 

dinyatakan sebagai sample perkalian dan pembagian dimana ; 

x.y={x(n)y(n)}   (product)    (1)  

x+y={x(n)+y(n)}  (sum)     (2)  

Perkalian dari deret x dengan sebuah nilai α dinyatakan sebagai 
α.x = x(n - n0) (3) dimana n0 adalah bilangan integer. Dalam realita 
kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia electronic 
communication engineering, kita mengenal proses aritmatika pada 
sinyal yang meliputi meliputi : 

1. Penguatan sinyal  
2. Pelemahan sinyal  
3. Penjumlahan dua buah sinyal  
4. Perkalian dua buah sinyal 
5. Penskalaan Waktu 
6. Pencerminan/Reflaksi 

 

1. Penguatan Sinyal 

Peristiwa penguatan sinyal seringkali kita jumpai pada perangkat 
audio seperti radio, tape, dsb. Fenomena ini dapat juga 

P 
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direpresentasikan secara sederhana sebagai sebuah operasi 
matematika sebagai berikut:  

y(t) = amp x(t)      (4)  

dimana: 

 y(t) = sinyal output  

amp = konstanta penguatan sinyal  

x(t) = sinyal input 

 

Bentuk diagram blok dari sebuah operasi pernguatan sinyal dapat 
diberikan pada gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 2. 1 Diagram blok penguatan suatu sinyal 

 

Besarnya nilai konstanta sinyal amp >1, dan penguatan sinyal 
seringkali dinyataklan dalam besaran deci Bell, yang didefinisikan 
sebagai:  

amp_dB = 10 log(output/input)    (5)  

Dalam domain waktu, bentuk sinyal asli dan setelah mengalami 
penguatan adalah seperti gambar berikut. 
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Gambar 2. 2 Penguatan Sinyal 

 

2. Pelemahan Sinyal 

Apabila sebuah sinyal dilewatkan suatu medium seringkali 
mengalami berbagai perlakuan dari medium (kanal) yang 
dilaluinya. Ada satu mekanisme dimana sinyal yang melewati 
suatu medium mengalami pelemahan energi yang selanjutnya 
dikenal sebagai atenuasi (pelemahan atau redaman) sinyal. 

Bentuk diagram blok dari sebuah operasi pelemahan sinyal dapat 
diberikan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2. 3 Operasi Pelemahan suatu sinyal 

Dalam bentuk operasi matematik sebagai pendekatannya, 
peristiwa ini dapat diberikan sebagai berikut:  
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y(t) = att x(t)       (6)  

Dalam hal ini nilai att < 1, yang merupakan konstanta pelemahan 
yang terjadi. Kejadian ini sering muncul pada sistem transmisi, 
dan munculnya konstanta pelemahan ini dihasilkan oleh berbagai 
proses yang cukup komplek dalam suatu media transmisi. 

 

Gambar 2. 4 Pelemahan Sinyal 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa proses penguatan dan 
pelemahan sinyal merupakan dua hal yang hampir sama. Dalam 
pengatan sinyal amplitudo sinyal output lebih tinggi disbanding 
sinyal input, sementara pada pelemahan sinyal amplitudo sinyal 
output lebih rendah disbanding sinyal input. Tetapi pada kedua 
proses operasi ini bentuk dasar sinyal tidak mengalami 
perubahan. 

 

3. Penjumlahan 2 Buah Sinyal 

Proses penjumlahan sinyal seringkali terjadi pada peristiwa 
transmisi sinyal melalui suatu medium. Sinyal yang dikirimkan 
oleh pemancar setelah melewati medium tertentu misalnya udara 
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akan mendapat pengaruh kanal, dapat menaikkan level tegangan 
atau menurunkan level tegangannya tergantung komponen yang 
dijumlahkan. Sehingga pada bagian penerima akan mendapatkan 
sinyal sebagai hasil jumlahan sinyal asli dari pemancar dengan 
sinyal yang terdapat pada kanal tersebut. Dalam aplikasi 
rangkaian analog dengan menggunakan op amp, simulasi dengan 
menggunakan PSPICE / EWB. 

 

Gambar 2. 5 Gambar Analog untuk Proses Penambahan 

 

Gambar 2. 6 Diagram blok operasi penjumlahan dua sinyal. 

 

WAKTU KONTINU 

Secara matematis dapat diberikan sebagai berikut:  

y(t) = x1(t) + x2(t)      (7)  
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Dalam hal ini, setiap komponen sinyal pertama dijumlahkan 
dengan komponen sinyal kedua. 

 

Gambar 2. 7 Contoh penjumlahan pada sinyal sinus (a) Sinyal input 1 (b) Sinyal input 2 (c) 
Sinyal hasil penjumlahan 

 

WAKTU DISKRIT 

Secara matematis dapat diberikan sebagai berikut:  
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PENGURANGAN SINYAL 

WAKTU KONTINU 

Secara matematis dapat diberikan sebagai berikut:  

y(t) = x1(t) - x2(t)   

 

Gambar 2. 8 Gambar Analog untuk Proses Pengurangan 

 

WAKTU DISKRIT  

Secara matematis dapat diberikan sebagai berikut:  

x[n] =x1[n] - x2[n] 

 

 

4. Perkalian Dua Buah Sinyal 

Perkalian merupakan bentuk operasi yang sering anda jumpai 
dalam kondisi real. Pada rangkaian mixer, rangkaian product 
modulator dan frequency multiplier, operasi perkalian merupakan 
bentuk standar yang seringkali dijumpai. Bentuk diagram blok 
operasi perkalian dua buah sinyal dapat diberikan seperti pada 
Gambar 7 berikut. 



OPERASI DASAR SINYAL 11 

 

 

 

Gambar 2. 9 Diagram blok operasi perkalian dua sinyal. 

 

Dalam aplikasinya, perkalian sinyal juga termasuk bagian dari 
modulasi 

 

5. Penskalaan Waktu 

Pada persamaan sinyal sinusoida/logaritma ada istilah penskalaan 
waktu, dimana nilai t bisa dikalikan dengan bilangan riil. 
Penskalaan waktu berlaku pada waktu kontinu dan diskrit. 
Penskalaan Waktu 

 

6. Pencerminan /Reflaksi 

Refleksi atau pencerminan umumnya digunakan saat pengolahan 
sinyal konvolusi diskrit. Pencerminan terhadap sumbu y. 

 

7. Delay/Digeser 

Delay pada :  

 sinyal diskrit : bergeser sebesar berapa kali sampling (ke 
kanan dan ke kiri) Î besarnya berupa bilangan interger  

 sinyal analog : bergeser sebesar sudut fasa Î besarnya 
derajat sudut fasa bisa berupa bilangan riil/integer 
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8. Langkah – langkah Percobaan 

8.1 PENGUATAN 

1. Bangkitkan gelombang pertama dengan langkah berikut:  
T=100;  
t=0:1/T:2;  
f1=1;  
y1=sin(2*pi*t);  
subplot(2,1,1)  
plot(t,y1)  
 

2. Lanjutkan dengan langkah berikut ini a=input('nilai pengali 
yang anda gunakan (> 0): ');  
y1_kuat=a*sin(2*pi*t);  
subplot(2,1,2)  
plot(t,y1_kuat) 
 
Jangan lupa anda masukkan sebuah nilai untuk ‘a’, 
misalnya 1.5 atau yang lain. Apa yang anda dapatkan? 
Apakah gambar seperti berikut? Nilai penguatan sinyal juga 
seringkali dituliskan dalam dBell (dB), untuk penguatan 1.5 
kali berapa nilainya dalam dB?  

3. Ulangi langkah 1 dan 2, tetapi dengan nilai a berbeda 
misalnya 1.7, 2.5, 3.0 atau yang lain. Dan jangan lupa 
anda simpan gambarnya dan buatlah analisa dari apa yang 
anda amati dari gambar tersebut? Jangan lupa dalam 
setiap penggambaran anda cantumkan nilai dB setiap 
percobaan. 
 

8.2 PELEMAHAN 

Seperti yang kita ketahui bahwa pelemahan merupakan 
penguatan negatif, atau dalam hal ini konstanta penguatan 
bernilai <1. Berdasar pemahaman ini coba anda susun sebuah 
program pelemahan sinyal dengan memanfaatkan contoh program 
yang sudha anda buat pada langkah 4.1. 
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8.3 PENJUMLAHAN DUA SINYAL 

Dengan mengacu pada penjelasan yang ada di dasar teori ban 2, 
oprasi penjumlahan duabuah sinyal dapat dilakukan dengan 
mengikuti langkah-langkah berikut ini  

1. Buat sebuah program baru dengan perintah:  
T=100;  
t=0:1/T:2; 
f1=1;  
y1=sin(2*pi*t);  
subplot(3,1,1)  
plot(t,y1)  

2. Bangkitkan gelombang kedua dengan langkah tambahan 
berikut ini:  
f2=2;  
pha2=pi/2;  
y2=sin(2*pi*t+pi);  
subplot(3,1,2)  
plot(t,y2)  

3. Lakukan proses penjumlahan pada kedua sinyal y1 dan y2 
diatas. Selengkapnya bentuk programnya adalah seperti 
berikut:  
T=100;  
t=0:1/T:2; 
f1=1; 
f2=2;  
pha2=pi/2;  
y1=sin(f1*pi*t);  
subplot(3,1,1)  
plot(t,y1)  
y2=sin(f2*pi*t+ pha2);  
subplot(3,1,2)  
plot(t,y2) y3=y1+y2;  
subplot(3,1,3)  
plot(t,y3)  
 

4. Coba anda rubah nilai f2menjadi 3, 4, 5,……10. Perhatikan 
apa yang terjadi dan catat hasilnya.  
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5. Lakukan perubahan pada pha2 sehingga nilainya menjadi 

0.1*pi, 0.25*pi, 0.5*pi, dan 1.5*pi. Apa yang anda dapatkan 
dari langkah ini? 

8.4 PERKALIAN DUA SINYAL 

Dengan menggunakan dua buah sinyal sinus, langkah yang harus 
dilakukan adalah seperti berikut:  

1. Bangkitkan gelombang pertama dengan langkah berikut:  
T=100;  
t=0:1/T:2;  
f1=1;  
y1=sin(2*pi*t);  
subplot(3,1,1)  
plot(t,y1)  
 

2. Bangkitkan gelombang kedua dengan langkah tambahan 
berikut ini:  
f2=2;  
pha2=pi/2;  
y2=sin(2*pi*t+pi);  
subplot(3,1,2)  
plot(t,y2) 
 

3. Lakukan proses perkalian pada kedua sinyal y1 dan y2 
diatas. Selengkapnya bentuk programbya adalah seperti 
berikut:  
T=100;  
t=0:1/T:2;  
f1=1;  
f2=2; 
pha2=pi/2;  
y1=sin(f1*pi*t);  
subplot(3,1,1)  
plot(t,y1)  
y2=sin(f2*pi*t+ pha2);  
subplot(3,1,2)  
plot(t,y2) y3=y1.*y2;  
subplot(3,1,3)  
plot(t,y3)  
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4. Coba anda rubah nilai f2menjadi 3, 4, 5,……10. Apa yang 
terjadi dan catat hasilnya.  
 

5. Lakukan perubahan pada pha2 sehingga nilainya menjadi 
0.1*pi, 0.25*pi, dan 1.5*pi. Apa yang anda dapatkan dari 
langkah ini? 
 

8.5 PENAMBAHAN NOISE GAUSSIAN  

Mungkin anda sudah bosan melakukan aktifitas dengan sesuatu 
yang serba ideal teoritis dan serba serius. Sekaranglah saatnya 
anda belajar sambil bermain. Tentu saja, dalam hal ini PC tempat 
anda bekerja harus dilengkapi dengan perangkat multimedia, 
minimal sound card lengkap dengan speaker active. 

 

Gambar 2. 10 Operasi penjumlahan sinyal audio *.wav dengan noise 

Baiklah, kita mulai dengan memanggil sebuah file audio3.wav. 
Kalau dalam folder dimana anda sekarang bekerja tidak ada file 
ini, cobalah tanyakan ke dosen yang bersangkutan, atau kalau 
anda ingin dikatakan sebagai orang yang kreatif, coba anda carai 
file *.wav apa saja yang ada di PC anda, copykan ke folder dimana 
Matlab anda bekerja.  

1. Untuk contoh kasus ini ikuti langkah pertama dengan 
membuat file coba_audio_3.m seperti berikut.  
y1=wavread('audio3.wav');  
Fs=8192; Fs1 = Fs;  
wavplay(y1,Fs1,'sync')  
% Sinyal asli dimainkan  
 

2. Tambahkan perintah berikut ini setelah langkah satu 
diatas.  
N=length(y1);%menghitung dimensi file wav  
var = 0.1; 
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noise_1=var*randn(N,1);%membangkitkan noise Gaussian 
y_1n=y1 + noise_1;%menambahkan noise ke file  
wavplay(y_1n,Fs1,'sync') % Sinyal bernoise dimainkan  
 

3. Apakah anda melihat ada sesuatu yang baru dengan 
langkah anda? Coba anda lakukan sekali lagi pangkah 2 
dengan nilai var 0.2, 0.3, 0.5, dst. Coba amati apa yang 
terjadi?  
 

4. Cobalah untuk menampilkan file audio yang telah anda 
panggil dalam bentuk grafik sebagai fungsi waktu, baik 
untuk sinyal asli atau setelah penambahan noise. 

 

8.6 PENAMBAHAN NOISE GAUSSIAN  

Sekarang kita lanjutkan permainan kita dengan file *.wav. Dalam 
hal ini kita lakukan penguatan atau pelemahan sinyal audio yang 
telah kita panggil. Langkah yang kita lakukan adalah seperti 
berikut.  

1. Anda buat file *.m seperti berikut  
y1=wavread('audio3.wav');  
Fs=8192;  
wavplay(y1,Fs,'async')  
% Memainkan audio sinyal asli  
 

2. Lakukan penambahan perintah seperti dibawah ini  
amp =1.5; 
y2=amp*y1;  
wavplay(y1,Fs,'async') % Memainkan audio sinyal setelah 
penguatan  
 

3. Apakah anda mengamati sesuatu yang baru pada sinyal 
audio anda? Kalau belum juga memahami coba rubah nilai 
amp = 0.1, 0.2, 0.5, dst sampai nilainya 2.0.  
 

4. Cobalah untuk menampilkan file audio yang telah anda 
panggil dalam bentuk grafik sebagai fungsi waktu, baik 
untuk sinyal asli atau setelah penguatan dan pelemahan. 
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8.7 PENSKALAAN WAKTU 

1. Buat file *.m seperti berikut : 
n=-10:0.1:10; % horisontal antara -10 s/d 10 dengan 
selisih 0.1  
u=cos(n+30/pi);  
subplot(3,1,1); % plot dibagi 3 , kolom 1, baris 1  
plot(n,u);  
u=cos(10*n+30/pi); % skala waktu dikali 10  
subplot(3,1,2);% plot dibagi 3 , kolom 1, baris 2 
plot(n,u);  
u=cos(0.3*n+30/pi); % skala waktu dikali 0.3  
subplot(3,1,3); % plot dibagi 3 , kolom 1, baris 3  
plot(n,u); 

2. Lakukan hal sama jika sklaa waktu dikali 0.1 dan 40! 
3. Gambar dan catat perubahan. Tuliskan apa yang terjadi?   

 

8.8 REFLAKSI/ PENCERMINAN 

1. Buat file *.m seperti berikut : 
n=-10:0.1:10;  
u=sin(n*0.25+2);  
subplot(3,1,1);  
plot(n,u)% bentuk kontinu  
n=-10:0.75:10;  
u=sin(n*0.25+2); % sebelum dicerminkan (n)  
subplot(3,1,2);  
stem(n,u) % bentuk diskrit  
n=-10:0.75:10;  
u=sin(-n*0.25+2); % setelah dicerminkan (–n)  
subplot(3,1,3);  
stem(n,u) % bentuk diskrit 
 

2. Lakukan hal sama pada persamaan cos (n*0.25+2)! 
3. Gambar dan catat perubahan. Tuliskan apa yang terjadi?   
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9. Data dan Analisa 

Anda telah melakukan berbagai langkah untuk percobaan operasi 
dasar sinyal. Yang harus anda lakukan adalah menjawab setiap 
pertanyaan yang ada pada langkah percobaan. 

 

10. Tugas 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan sinyal  
2. Jelaskan perbedaan sinyal analog dan sinyal digital  
3. Diketahui sinyal diskrit : 

x[n] = 3 untuk n  -3 s/d 0 x[n] = 0  
untuk n  -3>n>0  
Proses sinyal tersebut dengan menggunakan MATLAB jika 
diinginkan y[n] = x[n+3] Î sinyal digeser ke kiri 2 kali  
y[n] = x[-n-3]  sinyal dicerminkan  

4. Diketahui sinyal diskrit :  

x[n] = 1 untuk n  -7 s/d -1 

x[n] = 0 untuk n  -7 > n dan n > -1  

Proses sinyal tersebut jika diinginkan:  

a. y[n] = x[n-2]  sinyal digeser ke kanan 2 kali  

b. y[n] = x[-[n-2]] = x[-n+2]  dicerminkan terhadap sumbu 
y.  

5. Beri 2 contoh aplikasi pengolahan sinyal pada bidang 
komunikasi data komputer 
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PERTEMUAN 4.  

OPERASI DASAR SINYAL 

PERTAMBAHAN DAN PENGURANGAN 

Operasi ini biasa disebut dengan shift atau delay atau translasi atau pergeseran. Translasi atau 

pergeseran biasanya digunakan untuk melakukan normalisasi sinyal, misalnya menyamakan 

lokasi peak atau menyamakan baseline (garis dasar sinyal). 

Rumus umum dari operasi translasi untuk kearah samping kanan dan kiri atau sering disebut 

dengan shiftX adalah : 

Sinyal asli f(t) 

Sinyal pertambahan h(t)=f(t+n) 

Sinyal pengurangan h(t)=f(t-n) 

 

Rumus umum dari operasi translasi untuk kearah atas dan bawah atau sering disebut dengan 

shiftY adalah : 

Sinyal asli f(t) 

Sinyal pertambahan h(t)=f(t)+n 

Sinyal pengurangan h(t)=f(t)-n 

Dimana n adalah jarak atau panjangnya translasi. 

Kasus 1: Misal kita mentranslasikan ShiftX sinyal diskrit berikut : 

���� =
⎩⎪
⎨
⎪⎧
1, � = 1,62, � = 23, � = 3,54, � = 40, �������

 

t=0:1:5; 
A=[1 2 3 4 3 1];  
subplot 311 
stem(t,A); 
xlim([-10 10]) 

 
Untuk membuat nya menjadi bertranslasi dengan shiftX kekiri 5 langkah, maka dilakukan 

dengan  rumus h(t)=f(t-5); 

t=0:1:5; 
A=[1 2 3 4 3 1]; 
subplot 312 
stem(t-5,A); 
xlim([-10 10]) 
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Untuk membuat nya menjadi bertranslasi dengan shiftX kekanan 5 langkah, maka dilakukan 

dengan  rumus h(t)=f(t+5); 

t=0:1:5; 
A=[1 2 3 4 3 1]; 

subplot 313 
stem(t+5,A); 
xlim([-10 10])  
 

 
Kasus 2: Misal kita mentranslasikan ShiftY sinyal berikut : 

���� = �2 sin�2��� , � = 0 − 50, �������  

Untuk membuat nya menjadi bertranslasi dengan shiftY keatas 5 langkah, maka 

dilakukan dengan  rumus h(t)=f(t)+5. Untuk membuat nya menjadi bertranslasi dengan shiftY 

kebawah 5 langkah, maka dilakukan dengan  rumus h(t)=f(t)-5; 

t=0:0.01:5; 
A=2*sin(2*pi*1*t); 
plot(t,A); 
hold on 
plot(t,A+5); 
plot(t,A-5); 
ylim([-10 10]) 
legend('asli','geser atas','geser bawah') 
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PERKALIAN DAN PEMBAGIAN 

Operasi ini biasa disebut dengan zooming atau dilatasi atau scalling. Scalling atau penskalaan 

biasanya digunakan untuk melakukan normalisasi sinyal, misalnya menyamakan batas atas dan 

batas bawah dari sinyal.  

Rumus umum dari operasi Scalling adalah : 

Sinyal asli f(t) 

Sinyal perkalian h(t)=f(t) x n 

Sinyal pembagian h(t)=f(t) / n 

Dimana n adalah besar atau kecilnya skala yang diinginkan. 

Kasus 3: Misal kita mentranslasikan ShiftY sinyal berikut : 

���� = �2 sin�2��� , � = 0 − 50, �������  

Untuk membuatnya menjadi zoom in 5 kalinya, maka dilakukan dengan  rumus 

h(t)=f(t)x5. Untuk membuatnya menjadi menjadi zoom out 5 kalinya, maka dilakukan dengan  

rumus h(t)=f(t)/5; 

t=1:0.01:5; 
A=24*sin(2*pi*1*t); 
B=A.*5; %pembesaran atau zooming 
C=A.*0.125; %pengecilan atau zoom out 
plot(t,A) 
hold on 
plot(t,B)  
plot(t,C) 
legend ('asli','perkalian','pembagian') 
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PENCERMINAN 

Operasi ini biasa disebut dengan refleksi. Refleksi biasanya digunakan untuk melakukan operasi 

konvolusi atau melakukan tracer baris dari sebuah sinyal.  

Rumus umum dari operasi refleksi adalah : 

Sinyal asli f(t) 

Sinyal refleksiX h(-n x t)=f(t) 

Sinyal refleksiY h(t)=f(t) x -n  

Dimana n adalah jarak cermin dengan sumbu koordinat kartesian yang diinginkan. 

Kasus 4: Misal kita mentranslasikan refleksiX sinyal berikut : 

���� = �2�� + � + 2, � = 0 − 50, �������  

Untuk membuatnya terefleksi dengan sumbu X atau dikenal dengan refleksiX, maka 

dilakukan dengan  rumus h(-t)=f(t). Untuk membuatnya terefleksi dengan sumbu Y atau dikenal 

dengan refleksiY, maka dilakukan dengan  rumus h(t)=f(t) x -1. 

t=0:1:5; 
A=2*t.^2+t+2; 
B=-1.*A; 
i=fliplr(-1.*t); 
C=2*i.^2+i+2; 
plot(t,A); 
hold on 
plot(t,B) 
plot(i,C) 
legend('asli','cermin vertical','cermin horiz') 
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LINEAR TIME INVARIANT 

Tujuan Percobaan: 
 Mahasiswa dapat menjelaskan sistem linear, sistem invarian terhadap waktu dan 

konvolusi. 
 Mahasiswa dapat menunjukkan hasil-hasil perhitungan sifat-sifat system LTI & 

operasi konvolusi secara tepat. 
 Mahasiswa dapat mendemokan secara trampil hasil-hasil perhitungan sifat-sifat 

system LTI & operasi konvolusi menggunakan perangkat lunak MATLAB. 
 Mahasiswa dapat membuat dokumentasi hasil demontrasi secara sistematis.  

 

Alat dan Bahan Percobaan: 
 PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, 

Speaker active, atau headset)  
 Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab yang dilengkapi dengan 

tool box DSP 

 
istem merupakan alat/algoritma yang memproses sinyal 
masukan untuk menghasilkan sinyal keluaran. Sistem 
dikatakan linier apabila memenuhi syarat:  
 

1. Dapat dijumlah (additivity) 
Jika mempunyai sebuah sinyal masukan berbentuk x(t) x (t) x 
(t) = 1 + 2 , maka sinyal keluarannya adalah :  
y(t) T[x (t) x (t)] T[x (t)] T[x (t)] y (t) y (t) = 1 + 2 = 1 + 2 = 1 + 2 
y1(t) dan y2(t) adalah sinyal keluaran masing-masing dari x1(t) 
dan x2(t). 

 
2. Homogen 

Sinyal masukan:  
x(t) = a.x(t) 
Sinyal keluaran:  
y(t) T[a.x (t)] a.T[x (t)] a.y (t) = 1 = 1 = 1  
Jika sistem dikatakan linier dengan masukan  
x(t) = a.x1 (t) + b.x2 (t)  
Sistem tersebut akan bereaksi dengan mengeluarkan 
sinyalrespon. 
y(t)= T[a.x 1(t) + b.x2 (t)]  
y(t)= T[a.x 1(t)] + T[b.x2 (t)]   dengan sifat additive 
y(t)=  a.T[x1 (t)] + b.T[x2 (t)]  dengan sifat homogen  
maka  
y(t) = a.y1(t) + b.y2(t) 

S 
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1. Sistem Invarian Terhadap Waktu 
Sistem ini mempunyai sifat, jika  

y(t) = T[x(t)],  
maka untuk parameter bebas t0  

y(t-t0) = T[x(t-t0)]  
Sebuah sistem yang invarian terhadap waktu, akan bereaksi sama 
jika dibeikan masukan yang sama, tidak tergantung kapan sinyal 
masukan itu diberikan (t0 bebas).  
Contoh:  

Ada suatu persamaan y(t) = a.x(t) + b  
Dimana : 
x(t) = sinyal masukan  
y(t) = sinyal keluaran  
a = b = konstanta  

Tentukan apakah persamaan di atas linier atau tidak linier?  
Jawab: 
Untuk menentukan linier atau tidak dicoba additif / tidak:  
Dengan 2 sinyal masukan x1(t) dan x2(t).  
Jika 2 sinyal masukan diatas dimasukkan secara bergantian, 
didapat : 

y1(t) = T[x1(t)] = a.x1(t) +b  
y2(t) = T[x2(t)] = a.x2(t) +b  
Jumlah keduanya menjadi  
y(t) = y1(t) + y2(t) = (a.x1(t) + a.x2(t)) + 2.b (1)  

jika sinyal diatas dimasukkan secara bersamaan dengan  
x(t) x (t) x (t) = 1 + 2  

Maka  
y(t) = T[x(t)] = a.(x1(t) + x2(t)) + b (2) 

dapat dilihat persamaan (1) dan (2) berbeda, sehingga dikatakan 
sistem ini tidak additif. 
Homogen atau tidak dengan sinyal masukan x1(t) = 2.x(t), didapat 
sinyal keluaran  
y1(t) = T[2.x(t)] = 2.ax(t) +b ≠ y1(t) = 2y(t) = 2.ax(t) + 2b  
sistem ini tidak homogen  
Dari uji additif dan homogen, diambil kesimpulan sistem y(t) = 
a.x(t) + b bukan sistem linier. 
 

2. Konvolusi 
Sinyal kontinu Untuk menentukan hasil dari suatu sinyal 
masukan ke sistem dapat menggunakan teknik konvolusi. 
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Sinyal masukan x(t) adalah sinyal segiempat, dengan lebar T dan 
amplitudo A.  
Respon impuls dari sistemnya adalah sinyal step/tangga. 
Tentukan keluaranya.  
Jawab: Dengan rumus 

 
h(-τ) didapat dengan mencerminkan fungsi h(τ) terhadap sumbu 
vertikal. h(t-τ) dihasilkan dari h(-τ) dengan menggeser / refleksi 
(bab 1) sejauh t. Jika t bernilai negatif, maka fungsi bergeser ke 
kiri. Jika t bernilai positif, maka fungsi bergeser ke kanan. 
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Bentuk penjumlahan yang ada di bagian kanan pada persamaan 
di atas disebut sebagai convolution sum. Jika x[n] dan h[n] 
memiliki nilai 0 untuk semua integer pada n< 0. Sehingga 
jumlahan pada persamaan x[n]*h[n] akan menempati dari nilai i=0 
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sampai dengan i = n, dan operasi konvolusi selanjutnya dapat 
dituliskan sebagai: 

 
Langkah-langkah penyelesaian hampir sama dengan konvolusi 
pada sinyal kontinu.  

 merubah discretetime index n sampai dengan i dalam 
sinyal x[n] dan h[n].  

 Sinyal yang dihasilkan x[i] dan h[i] menjadi sebuah fungsi 
discrete-time index i.  

 Menentukan h[n-i] dan membentuk pencerminan terhadap 
sinyal h[i]. Lebih tepatnya h[-i] merupakan pencerminan 
dari h[i] yang diorientasikan pada sumbu vertikal (axis), 
dan h[n-i] merupakan h[-i] yang digeser ke kanan dengan 
step n.  

 Saat pertama kali product (hasil kali) x[i].h[n-i] terbentuk, 
nilai pada konvolusi x[n]*h[n] pada titik n dihitung dengan 
menjumlahkan nilai x[i].h[n-i] sesuai rentang i pada 
sederetan nilai integer tertentu.  

Contoh:  
Ada system diskrit sbb:  
Sinyal pertama: x[i]= 1 2 3  
Sinyal kedua: h[i]= 2 1 3  
Cari konvolusi 2 sinyal tersebut secara manual dan dengan 
MATLAB.  
Jawab:  
 
Langkah 1: pembalikan sinyal kedua, h[n] sehingga didapatan 
kondisi :  
Sinyal pertama: x[i] = 1 2 3  
Sinyal kedua: h[-i] = 3 1 2  
 
Langkah 2: pergeseran dan penjumlahan 
Sinyal pertama: 1 2 3  
Sinyal kedua: 3 1 2  
------------------ x  
product and sum: 0 0 2 0 0 = 2 
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Langkah 3: pergeseran satu step dan penjumlahan  
Sinyal pertama: 1 2 3  
Sinyal kedua: 3 1 2  
--------------------- x 
product and sum: 0 1 4 0 = 5  
 
langkah 4: pergeseran satu step dan penjumlahan  
Sinyal pertama: 1 2 3  
Sinyal kedua: 3 1 2  
------------------- x  
product and sum: 3 2 6 = 11  
 
Langkah 5: pergeseran satu step dan penjumlahan  
Sinyal pertama: 1 2 3  
Sinyal kedua: 3 1 2  
------------------- x  
product and sum: 0 6 3 0 = 9  
 
Langkah 6: pergeseran satu step dan penjumlahan  
Sinyal pertama: 1 2 3  
Sinyal kedua: 3 1 2  
------------------- x  
product and sum: 0 0 9 0 0 = 9  
 
Langkah 7: pergeseran satu step dan penjumlahan  
Sinyal pertama: 1 2 3  
Sinyal kedua: 3 1 2  
------------------- x  
product and sum: 0 0 0 0 0 0 = 0  
 
Dari hasil product and sum tersebut hasilnya dalam bentuk 
deret : 2 5 11 9 9  
 

3. Langkah Percobaan 

5.1 LTI 

PERCOBAAN 1 
Soal : 
Tentukan zero-input response dari persamaan berikut 
y[n] = y[n-1] + 2y[n-2] + x[n-2] 
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dimana x[n] = 4 cos [π n/8], y[0] = 1 dan y[1]=1. 
Prosedur : 
1. Double-click Matlab 
2. Setelah itu ketik commands berikut dan ikuti dengan menekan 

enter. 
y=(1 1) 
x(1) = 4 
x(2) = 4*cos(pi/8) 
for n = 3:11 
n1 = n-1 
x(n) = 4*cos(pi*n1/8) 
y(n) = y(n-1)+2*y(n-2)+x(n-2) 
end 
y; 
stem(y); 
xlabel(‘n’); 
ylabel(‘y(n)’); 
title(‘system output y(n)’) 

 
3. Dari gambar response persamaan diatas, tentunya dengan 

mudah terlihat apakah system yg ditinjau stabil/tidak stabil, 
bounded dan kausalitasnya. 

 
PERCOBAAN 2 
Soal 2 : 
Tentukan output dari y(n), dimana 0 < n < 10 dari system LTI 
dengan input x(n) = (0.8)n[u(n)-u(n-5)], dan impulse response h(n)= 
(0.5)n[u(n)-u(n-10)] ! 
 
1. Double-click Matlab 
2. Setelah itu ketik commands berikut dan ikuti dengan menekan 

enter. 
for n = 1:10 
n1(n) = n-1 
h(n) = (0.5)^n1(n)  
end 
for n = 1:5 
n2(n) = n-1 
x(n) = (0.8)^n2(n) 
end 
y = conv(x, h) 
n4 = size(n1)+size(n2)-1 
n4 = 14; 
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n3 = 0:n4-1 
subplot(3,1,1); stem(n1, x); 
subplot(3,1,2); stem(n2, h); 
subplot(3,1,3); stem(n3, y); 

 
3. Dari gambar response persamaan diatas, tentunya dengan 

mudah terlihat apakah system yg ditinjau stabil/tidak stabil, 
bounded dan kausalitasnya. 

 

5.2 KONVOLUSI 

1. Dari gambar response persamaan diatas, tentunya dengan 
mudah terlihat apakah system yg ditinjau stabil/tidak stabil, 
bounded dan kausalitasnya. 

 

% contoh konvolusi  
n=1:1:8 h=[0 0 0 0 1 2 3 0];  
x=[0 0 0 0 2 1 3 0];  
hx=conv (x,h);  
subplot(3,1,1);  
stem(n,h);  
subplot(3,1,2);  
stem(n,x);  
nn=-3:1:11;  15 didapat dari jumlah h[n] + x[n] – 1  8+8 -1 
=15  
 dimulai dari -3 karena nilai (h[n-k] kali x[k]) ≠ 0 saat n=5  
 
subplot(3,1,3);  
stem(nn,hx); 

 

4. Data dan Analisa 
Anda telah melakukan berbagai langkah untuk percobaan operasi 
dasar sinyal. Yang harus anda lakukan adalah menjawab setiap 
pertanyaan yang ada pada langkah percobaan. 
 

5. Tugas 
1. Tentukan zero-state input persamaan dibawah ini 

a. y[n+1] – 2y[n] = x[n] 
b. y[n+2] – 1.56y[n+1] – 0.81y[n] = x[n+1] + 3x[n] 
c. y[n] – 0.6y[n-1] – 0.16y[n-2] = 5x[n] 
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secara manual (hint : gunakan persamaan differential) dan 
memakai Matlab. 

2. Konvolusikan ketiga persamaan diatas dengan (memakai 
Matlab) 
a. dirinya sendiri 
b. h[n] = x(n) = (0.9)n[u(n)-u(n-15)]; dimana 0 < n < 15 
c. h[n] = x(n) = (1.5)n[u(n)-u(n-15)]; dimana 0 < n < 15 

3. Kesimpulan apa yang diperoleh dari kedua percobaan diatas ? 
4. Sertakan jawaban manual dan plot gambar dari Matlab pada 

laporan. 
5. Tuliskan kontribusi masing2 anggota tim anda (misal fulan1 : 

mengerjakan soal no.1a dan 1b secara manual; fulan2 : 
mengerjakan soal 1c manual dan matlab dstnya). 

6. Tidak terlambat mengumpulkan laporan. 
 



BBAABB  55  

TRANSFORMASI FOURIER 

Tujuan Percobaan: 
 Mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat sinyal dalam domain waktu 
 Mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat sinyal dalam domain frekuensi 
 Mahasiswa dapat menjelaskan dan mentransformasi sinyal waktu diskrit (DTF) 

 

Alat dan Bahan Percobaan: 
 PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia (sound card, Microphone, 

Speaker active, atau headset)  
 Sistem Operasi Windows dan Perangkat Lunak Matlab yang dilengkapi dengan 

tool box DSP 

 
eret fourier dipakai sebagai perangkat untuk menghitung 
spektrum dari sinyal periodik. Untuk sinyal bukan 
periodik, perangkat yang digunakan adalah transformasi 
fourier. Definisi dari deret Fourier eksponensial kompleks 

adalah: 

���� = � ��	
�����
����

 

 

�� = 1
�� � ����	�
�����

����

�
 

 
Dimana : 
� =2πfo=2π/To disebut frekuensi sudut fundamental  
cn = koefisien Fourier 
t0 = parameter yang bebas dipilih 
 
 

1. Transformasi Fourier 
Satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah 
sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi adalah dengan 
transformasi Fourier: 

���� = ������� = � ����	�
���
��

��
 

Persamaan di atas merupakan bentuk transformasi Fourier yang 
siap dikomputasi secara langsung dari bentuk sinyal x(t). Dimana 
x(t) merupakan fungsi yang tidak periodik terhadap waktu t. Jika 

D 



TRANSFORMASI FOURIER 5 

 
X(ω) diketahui, maka dapat diperoleh nilai x(t) dari persamaan 
invers transformasi fourier. 

���� = ��������� = � ����	
���
��

��
 

 
Contoh:  
1. Transformasikan ke dalam TF: a. unit impuls b. persamaan: 

  
 
Sebagai contoh, ada sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan 
amplitudo 1 Volt. Dalam domain waktu anda akan melihat seperti 
pada Gambar di bawah bagian atas. Sementara dalam domain 
frekuensi akan didapatkan seperti pada bagian bawah. Untuk 
memperoleh hasil seperti gambar tersebut dapat memanfaatkan 
library fft yang tersedia pada Matlab. 
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Untuk menghitung frekuensi dari suatu sinyal, sebuah 
implementasi diskrit dari analisa Fourier dapat digunakan, yang 
kemudian lebih disempurnakan dengan suatu algoritma yang kita 
kenal sebagai Fast Fourier transform (FFT). Secara umum teknik 
ini merupakan pendekatan yang terbaik untuk transformasi. 
Dalam hal ini input sinyal ke window ditetapkan memiliki panjang 
2m. Anda dapat memilih analisis window yang akan digunakan. 
Output dari syntax FFT(x,n) merupakan sebuah vector komplek, 
dengan n amplitudo komplek dari 0 Hz sampai dengan sampling 
frekuensi yang digunakan.  
Contoh:  
1. Membangkitkan sinyal sinus dan spektrum frekuensinya 

dengan menggunakan m-file  
Fs=100; % ketelitian pixel grafik  
t=(1:100)/Fs;  
f=5; % frekuensi = 5  
s=sin(2*pi*f*t); % sinyal sinus,  
amplitudo = 1  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('time')  
ylabel('magnitude')  
S=fft(s,512); % spektrum frekuensi  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('frequency')  
ylabel('magnitude') 
 

 
 
2. Membangkitkan 2 sinyal sinus yang dijumlahkan dan 

spektrum frekuensinya dengan f1: amplitudo 2/pi dengan 
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frekuensi 1 Hz, sinyal 2 f2: amplitudo pi*2/3 frekuensi 3 Hz. 
Tentukan keluaran 2 sinyal tersebut dalam domain waktu dan 
domain frekuensi.  
Jawab:  
Fs=100;  
t=(1:400)/Fs;  
f1=1; % frekuensi = 1  
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t); % amplitudo = 2/pi  
f2=3; % frekuensi = 3  
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t); % amplitudo = 2/3/pi  
s=s1+s2;  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('waktu')  
ylabel('magnitude')  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('frekuensi')  
ylabel('magnitude') 

 
 

3. Membangkitkan 2 sinyal sinus yang dijumlahkan dan 
spektrum frekuensinya dengan f1: amplitudo 2 dengan 
frekuensi 1 Hz, sinyal noise f2: amplitudo 0.5 frekuensi 40 Hz. 
Tentukan keluaran 2 sinyal tersebut dalam domain waktu dan 
domain frekuensi.  
Jawab:  
Fs=200;  
t=(1:500)/Fs;  
f1=1; % frekuensi = 1  
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s1=(2)*sin(2*pi*f1*t); % amplitudo = 2  
f2=40; % frekuensi = 40  
s2=(0.5)*sin(2*pi*f2*t); % amplitudo = 0.5  
s=s1+s2;  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('domain waktu')  
ylabel('magnitude')  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('domain frekuensi')  
ylabel('magnitude') 

 

 
 

2. DISCRETE FOURIER TRANSFORM (DFT) 
DFT dibentuk dengan menggantikan integral berhingga dengan 
sederetan jumlahan pada suatu nilai berhingga:  

��� �∆ � ���"�	�
�#�
$��

��%
 

Simbol ∆ memiliki arti equal by definition atau menyatakan bahwa 
sisi kiri secara definisi akan senilai dengan sisi kanan. Sementara 
x(tn) juga sebagai x(n), yang merupakan notasi sample ke-n pada  
sinyal input. X(ωk) juga dapat dijumpai sebagai X(k) yang 
merupakan spectral sample ke-k. Parameter lain yaitu:  
• j = merupakan dasar dari bilangan komplek. 

• 	∆ lim )1 + �
�+� = 2,718281828...  
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• ῳk= kΩ = merupakan sample frekuensi ke-k. Sedangkan Ω 

merupakan interval sampling dalam radian dan memiliki nilai Ω 
=2π/NT.  
• N = merupakan sample frekuensi yang digunakan.  
• T = 1/fs = 1/(sampling rate).  
 
DFT memiliki basis sinyal sinusoda dan merupakan bentuk 
komplek. Sehingga representasi domain frekuensi yang dihasilkan 
juga akan memiliki bentuk komplek. Dengan demikian dapat 
dilihat adanya bagian real dan imajiner, dan bisa juga hasil 
transformasi direpresentasikan dalam bentuk nilai absolute yang 
juga dikenal sebagai magnitudo respon frekuensinya dan 
magnitudo respon fase. Selanjutnya untuk proses pengolahan 
sinyal digital, DFT diperlukan karena akan berhubungan dengan 
sinyal waktu diskrit, yang merupakan bentuk tersampel dari sinyal 
waktu kontinyu.  
Contoh:  
Jika ada suatu persamaan dalam bentuk 

��-� = ∑ �3 cos�0,026"���cos�-��"� − 89:"�-��"��$����%  
Carilah respon riil dan imajiner persamaan diatas terhadap 
domain frekuensi.  
Jawab:  
Dengan menggunakan m-file dapat diperoleh:  
clear all;  
N=200;  
nn=N-1;  
for k=1:200;  
x_n=0.0;  
for n=1:nn  
x_n = (3*cos(0.02*pi*n)).*(exp(-j*k*2*pi*n/200)) + x_n;  
end  
yR(k)=real(x_n);  
yI(k)=imag(x_n);  
magni_k(k)=sqrt(real(x_n).*real(x_n) +imag(x_n).*imag(x_n));  
end  
figure(1)  
stem(yR)  
axis([0 200 0 800])  
xlabel('indek fekuensi')  
title('Bagian Real') grid;  
figure(2)  
stem(yI)  
axis([0 200 0 800])  
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xlabel('indek frekuensi')  
title('Bagian Imajiner')  
grid;  
Hasil 

 
 

3. APLIKASI  
Dalam kehidupan sehari hari, TF yang paling sering digunakan 
adalah DFT dimana transformasi ini sangat banyak digunakan 
dalam elektronika telekomunikasi. Contoh paling sederhana yaitu 
pengolahan sinyal radio, lebih spesifikasinya di – modulasi 
amplitudo.  
Contoh:  
Ada sinyal informasi yang sudah dimodulasi, sbb:  
sinyal informasi : sin(2*pi*t*100)  
sinyal termodulasi : sin(2*pi*f*t)  
Carilah domain frekuensi sinyal diatas.  
Jawab: Dengan menggunakan matlab,  
Fs=400; % ketelitian pixel grafik  
t=(1:200)/Fs;  
f=5; % frekuensi  
s=(sin(2*pi*t*100)).*(sin(2*pi*f*t)); % sinyal sinus yang dibangkitkan  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('time')  
ylabel('magnitude')  
S=(fft(s,512)); % spektrum frekuensi  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('frequency')  
ylabel('magnitude') 
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4. Langkah Percobaan 

5.1 TRANSFORMASI FOURIER 

PERCOBAAN 1 
Soal : 
Bangkitkan sinyal sinus dan spektrum frekuensinya dengan 
menggunakan m-file  
Prosedur : 
1. Double-click Matlab 
2. Setelah itu ketik commands berikut dan ikuti dengan menekan 

enter. 
Fs=100; % ketelitian pixel grafik  
t=(1:100)/Fs;  
f=5; % frekuensi = 5  
s=sin(2*pi*f*t); % sinyal sinus,  
amplitudo = 1  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('time')  
ylabel('magnitude')  
S=fft(s,512); % spektrum frekuensi  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('frequency')  
ylabel('magnitude') 

3. Dari gambar response persamaan diatas, analisislah, bagimana 
frekuensi sinyal, jika Fs diperbesar/ dipekecil. 

4. Dari gambar response persamaan diatas, analisislah, bagimana 
frekuensi sinyal, jika f diperbesar/ dipekecil. 
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PERCOBAAN 2 
Soal : 
Bangkitkan 2 sinyal sinus yang dijumlahkan dan spektrum 
frekuensinya dengan f1: amplitudo 2/pi dengan frekuensi 1 Hz, 
sinyal 2 f2: amplitudo pi*2/3 frekuensi 3 Hz. Tentukan keluaran 2 
sinyal tersebut dalam domain waktu dan domain frekuensi.  
Prosedur : 
1. Double-click Matlab 
2. Setelah itu ketik commands berikut dan ikuti dengan menekan 

enter. 
Fs=100;  
t=(1:400)/Fs;  
f1=1; % frekuensi = 1  
s1=(2/pi)*sin(2*pi*f1*t); % amplitudo = 2/pi  
f2=3; % frekuensi = 3  
s2=(2/3/pi)*sin(2*pi*f2*t); % amplitudo = 2/3/pi  
s=s1+s2;  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('waktu')  
ylabel('magnitude')  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('frekuensi')  
ylabel('magnitude') 
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3. Dari gambar response persamaan diatas, analisislah, bagimana 

frekuensi sinyal, jika Fs diperbesar/ dipekecil. 
4. Dari gambar response persamaan diatas, analisislah, bagimana 

frekuensi sinyal, jika f diperbesar/ dipekecil. 
 

 
 

1. Membangkitkan 2 sinyal sinus yang dijumlahkan dan 
spektrum frekuensinya dengan f1: amplitudo 2 dengan 
frekuensi 1 Hz, sinyal noise f2: amplitudo 0.5 frekuensi 40 Hz. 
Tentukan keluaran 2 sinyal tersebut dalam domain waktu dan 
domain frekuensi.  
Jawab:  
Fs=200;  
t=(1:500)/Fs;  
f1=1; % frekuensi = 1  
s1=(2)*sin(2*pi*f1*t); % amplitudo = 2  
f2=40; % frekuensi = 40  
s2=(0.5)*sin(2*pi*f2*t); % amplitudo = 0.5  
s=s1+s2;  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('domain waktu')  
ylabel('magnitude')  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('domain frekuensi')  
ylabel('magnitude') 
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Soal : 
Tentukan zero-input response dari persamaan berikut 
y[n] = y[n-1] + 2y[n-2] + x[n-2] 
dimana x[n] = 4 cos [π n/8], y[0] = 1 dan y[1]=1. 
Prosedur : 
5. Double-click Matlab 
6. Setelah itu ketik commands berikut dan ikuti dengan menekan 

enter. 
y=(1 1) 
x(1) = 4 
x(2) = 4*cos(pi/8) 
for n = 3:11 
n1 = n-1 
x(n) = 4*cos(pi*n1/8) 
y(n) = y(n-1)+2*y(n-2)+x(n-2) 
end 
y; 
stem(y); 
xlabel(‘n’); 
ylabel(‘y(n)’); 
title(‘system output y(n)’) 

 
7. Dari gambar response persamaan diatas, tentunya dengan 

mudah terlihat apakah system yg ditinjau stabil/tidak stabil, 
bounded dan kausalitasnya. 

 
PERCOBAAN 2 
Soal 2 : 
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Tentukan output dari y(n), dimana 0 < n < 10 dari system LTI 
dengan input x(n) = (0.8)n[u(n)-u(n-5)], dan impulse response h(n)= 
(0.5)n[u(n)-u(n-10)] ! 
 
1. Double-click Matlab 
2. Setelah itu ketik commands berikut dan ikuti dengan menekan 

enter. 
for n = 1:10 
n1(n) = n-1 
h(n) = (0.5)^n1(n)  
end 
for n = 1:5 
n2(n) = n-1 
x(n) = (0.8)^n2(n) 
end 
y = conv(x, h) 
n4 = size(n1)+size(n2)-1 
n4 = 14; 
n3 = 0:n4-1 
subplot(3,1,1); stem(n1, x); 
subplot(3,1,2); stem(n2, h); 
subplot(3,1,3); stem(n3, y); 

 
3. Dari gambar response persamaan diatas, tentunya dengan 

mudah terlihat apakah system yg ditinjau stabil/tidak stabil, 
bounded dan kausalitasnya. 

 

5.2 KONVOLUSI 

1. Dari gambar response persamaan diatas, tentunya dengan 
mudah terlihat apakah system yg ditinjau stabil/tidak stabil, 
bounded dan kausalitasnya. 

 

% contoh konvolusi  
n=1:1:8 h=[0 0 0 0 1 2 3 0];  
x=[0 0 0 0 2 1 3 0];  
hx=conv (x,h);  
subplot(3,1,1);  
stem(n,h);  
subplot(3,1,2);  
stem(n,x);  
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nn=-3:1:11;  15 didapat dari jumlah h[n] + x[n] – 1  8+8 -1 
=15  
 dimulai dari -3 karena nilai (h[n-k] kali x[k]) ≠ 0 saat n=5  
 
subplot(3,1,3);  
stem(nn,hx); 

 

5. Data dan Analisa 
Anda telah melakukan berbagai langkah untuk percobaan operasi 
dasar sinyal. Yang harus anda lakukan adalah menjawab setiap 
pertanyaan yang ada pada langkah percobaan. 
 

6. Tugas 
1. Apa perbedaan antara transformasi fourier dan deret fourier  
2. Membangkitkan 3 sinyal sinus yang dijumlahkan, sinyal 1: 

amplitudo 2 dengan frekuensi 1 Hz, sinyal 2: amplitudo 1 
dengan frekuensi 10 Hz, dan sinyal 3: amplitudo 0.5 frekuensi 
60 Hz. Tentukan keluaran 3 sinyal tersebut dalam domain 
waktu dan domain frekuensi.  

3. Apa yang dimaksud dengan DTF  
4. Apa fungsi FFT dan aplikasinya 
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