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Diagram blok modulator dan

demodulator



• Modulator adalah alat yang mengubah deretan
input bit menjadi sinyal yang siap dikirimkan
melalui kanal.

• Kanal bisa berupa kabel tembaga, kabel koaksial, 
atau gelombang elektromagnetik melalui atmosfir

Diagram blok modulator dan

demodulator

atau gelombang elektromagnetik melalui atmosfir

• Kanal tersebut hanya melewatkan sinyal pada
frekuensi tertentu.

• Demodulator adalah alat yang melakukan proses
kebalikan dari modulator

• Terdapat 2 jenis modulator: yaitu modulator 
baseband (pita dasar) dan modulator bandpass
(pita melewatkan)



Modulator baseband

• Modulator baseband mengubah deretan bit 

menjadi sinyal yang berpusat pada frekuensi 0 Hz



Modulasi Baseband

• untuk pengiriman data dengan frekuensi relatif
rendah dan sinyalnya dikenal sebagai sinyal low pass 
frekuensi.

• Untuk transmisi informasi dengan jangkauan jarak
yang relatif pendek dan media transmisi berupa
kabel contohnya kabel coaxial untuk transmisi
yang relatif pendek dan media transmisi berupa
kabel contohnya kabel coaxial untuk transmisi
dibawah 200 m.

• Sinyal transmisi dalam bentuk pulsa yang mewakili
informasi dikenal sebagai modulasi pulsa.

• Sistem transmisi baseband  digital contohnya PCM 
jaraknya tidak lebih dari 50 km.



Line Coding (kode saluran)

• Sistem transmisi baseband menggunakan
kode yang disebut line coding.

• Line coding adalah metode yang digunakan
untuk mengubah urutan informasi bineruntuk mengubah urutan informasi biner
menjadi sinyal digital dalam sistem tramsmisi
digital

• digunakan untuk menunjukkan suatu
gelombang pulsa yang digunakan khususnya
untuk transmisi PCM pada suatu telepon.



Tujuan Line Coding

• Merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan 
medium transmisi yang akan digunakan

• Dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara 
pengirim dan penerima (sistem tidak memerlukan jalur 
terpisah untuk clock)

• Dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal 
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• Dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal 
(sinyal dengan frekuensi 0)

– Komponen DC tidak mengandung informasi apapun tetapi 
menghamburkan daya pancar 

• Line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate

• Beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk 
pendeteksian kesalahan



Level Sinyal untuk Line Coding

• Berdasarkan level sinyal yang digunakan, line 

coding dapat dikategorikan sebagai berikut:

– Unipolar : menggunakan level +v, 0

– Polar (antipodal) : menggunakan level +v, -v
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– Polar (antipodal) : menggunakan level +v, -v

– Bipolar (pseudoternary): menggunakan level +v, 0, 

-v



Jenis –jenis Line Code

• NRZ(Non Return to Zero)

• RZ (Return – to – Zero )

• Manchester Coding

• Miller Coding• Miller Coding



Non Return to Zero (NRZ)

• Bit “1” dinyatakan oleh “high signal” selama perioda bit

• Bit "0" dinyatakan oleh “low signal” selama perioda bit

• Kelemahan: 
– Tidak ada informasi timing di dalam bentuk sinyal sehingga sinkronisasi bisa 

hilang bila muncul deretan 0 yang panjang

– Spektrum NRZ mengandung komponen DC

• Varian dari NRZ:
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• Varian dari NRZ:
– NRZ-L (Non-Return-to-Zero-Level) : Level konstan selama perioda bit

– NRZ-I : (Non-Return-to-Zero-Invert on ones): bit “1” dikodekan dalam bentuk 
transisi sinyal (dari high-ke-low atau low-ke-high), sedangkan “0” dikodekan 
dengan tidak adanya transisi sinyal 

– NRZ-M (Non-Return-to-Zero-Mark): level berubah bila ada bit “1”

– NRZ-S (Non-Return-to-Zero-Space): level berubah bila ada bit “0”

• NRZ bisa unipolar maupun polar



NRZ(Non Return to Zero)

• Modulator NRZ-L (NRZ-Level)



• NRZ-M 

(NRZ-Mark)

NRZ(Non Return to Zero)



Unipolar

NRZ-L

Polar

NRZ-L

Unipolar

NRZ-M
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Unipolar

NRZ-S



Return to Zero (RZ)

• Bit "1" dinyatakan oleh “high signal” selama setengah perioda 

bit dan dinyatakan oleh “low signal”  pada seengah perioda bit 

berikutnya

– Memungkinkan pengambilan informasi clock bila ada deretan 1 yang 

panjang

• Kelemahan

– Bandwidht yang diperlukan dua kali NRZ
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– Bandwidht yang diperlukan dua kali NRZ

– Sulit mengambil informasi clock bila ada deretan nol yang panjang

– Mengandung komponen DC



RZ

• Modulator Unipolar RZ



RZ

• Bipolar RZ



RZ

• RZ AMI



AMI (Alternate Mark Inversion)

• Pseudoternary code

– Bit "0" dinyatakan sebagai level nol

– Bit "1" dinyatakan oleh level positif dan negatif yang 

bergantian

• Karakteristik sinyal hasil pengkodean AMI

– Tidak memiliki komponen DC (kelebihan) 
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– Tidak memiliki komponen DC (kelebihan) 

– Tidak memecahkan masalah kehilangan sinkronisasi bila 

terdapat deretan nol yang panjang

Polaritas level antara dua buah bit “1” yang berurutan berkebalikan



RZ AMI

(Return to zero Alternatif Mark Inversion)

• Untuk menghilangkan penyimpangan

tegangan DC dan mengembalikan pada level 

referensi yang benar.

• Komponen dc dari sinyal menjadi nol karena• Komponen dc dari sinyal menjadi nol karena

deretan 1 yang berurutan akan menghasilkan

pulsa-pusa positif dan negatif secara

bergantian. 



Manchester Coding



Miller Coding



Modulator apa yang digunakan?

• Ada 7 pertimbangan dalam memilih jenis modulator

• Pertama, tidak terdapat komponen DC

– atau tidak terdapat sama sekali komponen frekuensi 0Hz

– Jika rata-rata sinyal =0 maka tidak terdapat komponen DC

– Exp: unipolar RZ punya komponen DC, NRZ-L tidak– Exp: unipolar RZ punya komponen DC, NRZ-L tidak

• Memiliki clock sendiri

– Membantu penerima menyediakan clock 

– Misalnya dengan selalu adanya transisi pada setiap durasi bit

– Exp: Manchester memiliki clock sementara NRZ-L tidak



• Deteksi error: RZ AMI 

memiliki deteksi error 

• Bandwidth yang kecil

– BW proporsional

dengan 1/Tb

Modulator apa yang digunakan?

b

– BW NRZ-L adalah

setengah BW bipolar 

RZ



• Tidak sensitif terhadap pembalikan

– Meskipun sinyal sudah terbalik, tetapi penerima masih 

dapat menentukan mana yang 0 dan 1

– NRZ-L sensitif terhadap pembalikan karena sinyal 

Modulator apa yang digunakan?

– NRZ-L sensitif terhadap pembalikan karena sinyal 

untuk bit 1 bisa menjadi bit 0 jika sinyal terbalik

• Tahan terhadap Noise

– NRZ-L lebih tahan noise dibandingkan uniolar RZ, 

karena NRZ-L memiliki representasi bit 0 dan bit 1 

yang lebih berbeda dibandingkan representasi bit 

pada unipolar RZ


