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KATA PE GA TA R DEKAN 

Dalam rangka peningkauin kualitas proses belajar rncngajar (PBM) di lingkungan 

Fa~u lt as Sains dan Maternatika (FSM) UKSW, maka dipandang pel'iu untuk membuat 

sarana dan prasarana pcnunjang untuk mencapai tujuan tersebut Salah satu bagian dari 

sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan l."Ualitas PBM adalah adanya makalah 

dan tulisan terkait dengan bidang keilmuan yang sesuai. 

Dcngan terbitnya makalah ini sernoga menjadi manfant bagi para pembaca dan 

khususnya mahasiswa Fa~"Uhas Sa ins Dan Matematika, dan terimakasih kepada pcnulis 

yang tclah meluangkan waktu untuk menyusun makalah ini 

Salatiga, Februari 2004 

c~WjP'*: 
Dr J\ lgn. Kristijanto. MS 

Dckan Fakultas Sains Dan Matcmatika 
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KA TA PENGANTAR 

Komunikasi pada dasarnya adalah pertukaran inforrnasi anlara dua tempat yang 
• 

berjauhan. lnformasi d1smi dapat benspa suara, percakapan atau data Untuk dapat 

mengirimkan sinyal suara maupun data maka sinyal tersebul lebih dahulu ditumpangkan 

pada sinyal clektromagnctik(radio) dengan frek\1ensi yang lebih tinggi dari sinyal 

tcrsebut Satu hal yang cukup berkembang akhir-akhir ini adalah komunikasi data. 

Komunikasi ini biasanya melibatkan system digital yang cukup berbcda dengan system 

analog Tulisan ini memberi gambaran scpmtas tentang komunikasi radio terutama yang 

berkaitan dengan' komunikasi datu digital. Met ode yang digunakan sebagai contoh adalah 

FSK Pada bag1an akh1r d1berikan contoh desain sebuah modem yang digunakan dalam 

komunikasi ini Semoga bennanfaat 
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