
1 

 

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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