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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam 

merancang dan merealisasikan tugas akhir ini yang meliputi mikrokontroler, dasar 

jaringan komputer, ethernet controller, TCP/IP, MAC address, Sistem Embedded, 

teknik kompresi ADPCM, SNR, dan pemahaman dasar DTMF. 

 

2.1. Mikrokontroler  

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer sederhana di dalam sebuah IC. 

Terdiri dari sebuah prosesor, memori (RAM dan ROM), dan pin masukan-keluaran 

(lebih dikenal dengan nama pin Input/Output atau pin I/O). Mikrokontroler banyak 

digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik yang menekankan efisiensi dan 

efektifitas biaya [1]. Dengan kata lain, sebuah sistem minimum yang dibangun hanya 

untuk menjalankan sebuah fungsi dengan tujuan tertentu. Tidak seperti sebuah unit 

komputer yang pada umumnya yang harus dapat menjalankan banyak fungsi pada satu 

waktu tertentu. 

Banyak fitur yang disediakan di dalam sebuah mikrokontroler dengan arsitektur 

AVR seperti ATmega32A, antara lain adalah EEPROM, Timer/Counter, PWM, ADC, 

antarmuka komunikasi (SPI, I2C dan USART), komparator analog, dan interrupt 

eksternal [2, h.45]. Pada tugas akhir ini hanya menggunakan sebagian fitur yang 

disediakan seperti EEPROM, Timer/Counter, PWM, ADC, SPI, dan I2C.  
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EEPROM yang merupakan singkatan dari Electrically Erasable Programmable 

Read Only Memory adalah memori yang bersifat non-volatile [2, h.54]. EEPROM 

digunakan untuk menyimpan data yang harus tetap tersimpan walaupun alat dalam 

kondisi tanpa catu daya. Biasanya digunakan untuk menyimpan data-data pengaturan 

dan konfigurasi yang diperlukan ketika alat dinyalakan kembali. 

Timer/Counter adalah fitur yang berfungsi sebagai pencacah nilai yang berjalan 

secara terpisah dari rutin utama mikrokontroler. Dengan adanya fitur ini, dapat 

dihasilkan perhitungan jeda waktu yang akurat karena tidak dipengaruhi oleh rutin 

utama yang sedang berjalan. Akurasi perhitungan dapat ditentukan lewat pengaturan 

prescaler yang mempengaruhi kecepatan mencacah. Sebagai contoh pada Timer 0 

ATmega32A terdapat empat pilihan prescaler yang disediakan yaitu 1/8, 1/64, 1/256, 

dan 1/1024 dari nilai clock sistem. 

PWM adalah fitur yang menyatu dengan Timer/Counter karena pulsa yang 

dihasilkan bergantung dari pencacahan pada Timer. Lebar pulsa dan frekuensinya dapat 

diatur sedemikian rupa melalui register-register yang bersangkutan agar sesuai dengan 

kebutuhan. Gambar 2.1 adalah contoh pulsa yang dihasilkan oleh PWM beserta nilai 

Duty Cycle berdasarkan nilai pembandingnya. Pada Gambar 2.1 PWM menggunakan 

resolusi delapan bit sehingga nilai Duty Cycle berasal dari nilai pembanding dibagi 

dengan 255. 
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Gambar 2.1. Contoh keluaran PWM. 

ADC adalah fitur untuk mengkonversi data analog menjadi data digital. Data 

analog yang berupa tegangan akan dibandingkan dengan tegangan referensi dan nilai 

yang dihasilkan pada umumnya akan dihitung berdasarkan skala resolusi bit. Pada 

ATmega32A, resolusi bit ADC yang didukung adalah delapan bit dan sepuluh bit. 

SPI adalah antarmuka komunikasi serial yang dapat bekerja secara dua arah 

pada saat yang bersamaan (Full Duplex) [3]. SPI bekerja dengan prinsip Master dan 

Slave. Alat yang berperan sebagai Master akan menentukan kecepatan transfer data 

dengan mengirimkan clock ke alat yang berperan sebagai Slave. Master juga yang 

menentukan kapan Slave dapat mengirimkan data. Bisa terdapat lebih dari satu Slave 

pada suatu sistem yang menggunakan SPI. 

Inter-Integrated Circuit atau yang biasa disebut I2C adalah antarmuka 

komunikasi serial yang dapat berkomunikasi dua arah tetapi secara bergantian (Half 

Duplex). I2C juga bekerja dengan prinsip Master dan Slave [4]. Prinsip kerjanya seperti 

prinsip kerja SPI. Yang membedakan adalah jumlah bus yang dipakai dan format data 

yang digunakan. SPI menggunakan empat bus dalam operasinya, sedangkan I2C hanya 
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menggunakan dua bus. Format data I2C lebih rumit dibandingkan dengan SPI karena 

I2C juga menggunakan bus data untuk pengalamatan, sedangkan SPI menggunakan bus 

terpisah dari data untuk pengalamatan. 

 

2.2. Dasar Jaringan Komputer 

Komputer merupakan peralatan yang sudah umum digunakan pada saat ini. 

Sarana elektronik yang sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan dan 

pekerjaan mulai dari menulis surat atau laporan, melakukan perhitungan matematis, 

mengakses web, menyimpan data-data financial, dan sebagainya. Perkembangan 

teknologi yang pesat juga mendorong perkembangan komputer. Sekarang ini antar 

komputer sudah dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Agar dapat saling 

berkomunikasi, sebuah komputer diharuskan terhubung dengan sebuah jaringan yang 

disebut jaringan komputer. 

Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat 

keras lainnya yang terhubung satu sama lain dan dapat saling melakukan pertukaran 

informasi atau data[5]. Agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu terjadi komunikasi di 

antara setiap bagian yang berupa permintaan dan pemberian layanan. Bagian yang 

memberikan layanan disebut pelayan (server) dan bagian yang meminta layanan disebut 

klien (client). Berdasarkan skala area, jaringan komputer dapat dibagi menjadi tiga yaitu 

LAN, MAN (Metropolitant Area Network), dan WAN (Wide Area Network). Jika 

berdasarkan fungsinya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi Client-Server dan Peer 

to Peer. Jenis Client-Server adalah jaringan yang di dalamnya terdapat satu atau lebih 

unit yang didedikasikan untuk menyediakan layanan (Server) dan unit lain yang 

berperan hanya sebagai peminta layanan (Client). Peer to Peer adalah jenis jaringan 
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yang unit di dalamnya dapat berperan sebagai pemberi layanan sekaligus peminta 

layanan. 

 

2.3. Ethernet Controller 

Ethernet sendiri sebenarnya adalah jenis skenario pengkabelan dan pemrosesan 

sinyal data untuk jaringan komputer yang dikembangkan untuk area lokal oleh Robert 

Metcalfe [6]. Skenario tersebut kemudian diakui dan distandarisasi oleh Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) pada tahun 1985 [6]. Tidak lama setelah 

itu, skenario tersebut diadopsi oleh  International Organization for Standarization 

(ISO). Spesifikasi lengkap tentang ethernet didefinisikan dalam dokumen IEEE 802.3 

[6]. 

Ethernet controller yang adalah sebuah IC, merupakan pengendali yang 

menghubungkan mikrokontroler dengan jaringan komputer secara fisik. Ethernet 

controller bertanggung jawab untuk setiap aspek komunikasi jaringan dari menangani, 

memulai, menolak hingga memelihara sambungan jaringan. Perangkat keras ini juga 

dapat menangani pengaturan bandwith agar sesuai untuk kecepatan transfer yang 

berbeda-beda dan melakukan koreksi atas kesalahan data yang dikirim. Pengendali ini 

berperan sebagai Network Interface Card (NIC) bagi mikrokontroler agar dapat 

melakukan pertukaran data melalui protokol-protokol jaringan komputer yang telah 

digunakan secara umum.  
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2.4. TCP/IP [7] 

TCP/IP adalah nama untuk sekelompok protokol yang menjadi bahasa 

komunikasi standar pada jaringan ethernet masa kini. Terdiri dari beberapa lapisan yang 

menyerupai arsitektur model lapisan DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency), model komunikasi yang dikembangkan oleh agen pemerintahan Amerika 

Serikat. Setiap lapisan pada model DARPA sesuai dengan satu atau beberapa lapisan 

dari tujuh lapisan pada model Open System Interconnection (OSI). Gambar 2.2 

menjelaskan perbandingan lapisan diatas. 

 

Gambar 2.2. Layer model OSI, DARPA, dan TCP/IP. 

Network Interface Layer atau biasa disebut dengan nama Network Access Layer 

adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket data dari 

media fisik jaringan. Teknologi yang digunakan pada lapisan ini terdiri dari Ethernet, 

Token Ring, Frame Relay, dan Asyncronous Transfer Mode (ATM). 
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Internet Layer bertanggung jawab dalam pengalamatan, pengemasan, dan 

penentuan rute pengiriman paket data. Protokol pada lapisan ini terdiri dari Internet 

Protocol (IP), Address Resolution Protocol (ARP), Internet Control Message Protocol 

(ICMP), Internet Group Management Protocol (IGMP). 

Transport Layer bertugas menyediakan sesi dan layanan komunikasi datagram 

(paket data) untuk Application Layer. Protokol yang terdapat pada lapisan ini adalah 

Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). 

Application Layer berperan menyediakan layanan bagi aplikasi untuk 

mengakses lapisan lain dibawahnya dan mendefinisikan protokol yang digunakan dalam 

pertukaran data. Terdapat banyak  protokol pada lapisan ini dan yang umum digunakan 

antara lain adalah Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), dan TelNet. 

Pada tugas akhir ini, protokol-protokol yang akan digunakan adalah IP, UDP 

dan ARP. 

 

2.4.1. Internet Protocol [8] 

Protokol komunikasi yang bertugas menyampaikan paket data melewati 

jaringan komputer. Paket data pada lapisan ini terdiri dari header IP dan 

datagram IP. Header IP berisi alamat IP pengirim, alamat IP penerima, dan 

metadata lainnya yang dibutuhkan untuk rute pengiriman dan proses 

pengiriman. Datagram IP berisi data dan header dari lapisan diatasnya yang 

sudah dienkapsulasi terlebih dahulu. Gambar 2.3 berikut adalah format dari 

header IP. 
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Gambar 2.3. Format paket IP. 

Penjelasan untuk setiap bagian dari header IP adalah sebagai berikut : 

• Version, menunjukan jenis dari format header. Jika menggunakan 

IPv4 maka nilai pada kolom ini adalah 0x4. 

• IHL (Internet Header Length), menunjukan panjang header IP dalam 

satuan 4 byte. Jadi jika digunakan header IP sepanjang 20 byte maka 

nilai pada kolom ini adalah 0x5. 

• Type of Service (TOS), menunjukan parameter dari jenis layanan 

yang diminta. 

• Total Length, menunjukan panjang dari datagram dalam satuan byte. 

• Identification, menunjukan urutan fragmentasi dari sebuah paket. 

• Flags, menunjukan status fragmentasi dari sebuah paket. Digunakan 

untuk mengetahui apakah paket ini merupakan fragmentasi terakhir 

atau masih ada yang selanjutnya. 

• Fragment Offset, menunjukan nilai offset suatu fragment yang akan 

digunakan kembali dalam penyusunan paket data. 
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• Time to Live (TTL), digunakan untuk mengetahui umur dari 

datagram. 

• Protocol, menunjukan protokol yang digunakan pada enkapsulasi 

datagram. 

• Header Checksum, nilai 1’s complement dari perhitungan checksum 

sebesar 16 bit pada header IP. 

• Source IP Address, menunjukan alamat IP pengirim. 

• Destination IP Addresss, menunjukan alamat IP penerima atau 

tujuan. 

• Options, berisi metadata parameter rute pengiriman dan proses 

pengiriman. 

• Padding, penambahan byte kosong untuk memenuhi syarat 

pengiriman suatu paket yaitu minimal berukuran 64 byte. 

Setiap perangkat harus mempunyai alamat IP yang berguna untuk 

identifikasi penerima dan pengirim dari suatu paket. Sehingga dapat diketahui 

apakah paket yang datang memang benar paket untuk penerima atau tidak. 

Untuk alamat IPv4, terdiri dari empat bilangan desimal yang dipisahkan dengan 

titik dan berukuran delapan bit untuk tiap bilangan. Untuk alamat IPv6, hampir 

sama dengan IPv4, yang membedakan adalah jumlah bilangan yang digunakan 

dalam pengalamatan sebanyak enam buah. Selengkapnya tentang IP dapat 

dilihat pada dokumen RFC 791. 
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2.4.2. Transmission Control Protocol [9] 

Salah satu protokol komunikasi TCP/IP yang paling umum digunakan 

dan bertugas menjamin pertukaran data aplikasi melalui jaringan komputer. 

Protokol yang berada pada lapisan Transport Layer ini mengimplementasikan 

finite state machine pada prinsip kerjanya. Gambar 2.4 berikut adalah state 

diagram dari TCP. 

 

Gambar 2.4. State Diagram TCP. 

Paket data pada lapisan ini terdiri dari header TCP dan datagram TCP. 

Header TCP  terdiri dari Port pengirim, Port penerima dan metadata yang berisi 

status dan keterangan paket data. Datagram TCP berisi paket data untuk lapisan 

Application Layer di atasnya. Gambar 2.5 adalah format paket data TCP. 
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Gambar 2.5. Format paket TCP. 

Penjelasan untuk setiap bagian dari paket TCP adalah sebagai berikut : 

• Source Port, adalah nomor Port yang digunakan untuk mengirim 

paket data. 

• Destination Port, adalah nomor Port yang dituju oleh pengirim paket 

data. 

• Sequence Number, adalah nomor acak yang dibangkitkan sebagai 

penanda urutan paket. 

• Acknowledgement Number, menunjukan nomor urut paket berikutnya 

yang diharapkan untuk diterima. 

• Data Offset (Header Length), digunakan untuk menyatakan jumlah 

panjang header TCP dalam satuan 4 byte. 



19 

 

• Reserved, terdiri dari 3 bit yang harus diberikan nilai 0. 

• ECN (Explicit Congestion Notification), digunakan untuk mencegah 

paket dibuang oleh router ketika terjadi kemacetan pada lalu lintas 

jaringan. 

• Control Bits, berisi bit-bit yang menyatakan status koneksi TCP. 

Terdiri dari bit URG, ACK, PSH, RST, SYN, dan FIN. 

• Window, menyatakan jumlah byte yang dapat diterima dalam satu 

segment. 

• Checksum, adalah nilai 1’s complement dari perhitungan checksum 

sebesar 16 bit untuk pseudo header, header TCP, dan datagram TCP 

dengan penambahan byte agar berjumlah genap. 

• Urgent Pointer, nilai pada kolom ini diakses ketika Control Bit URG 

memiliki logika high. Nilai pada kolom ini menyatakan byte terakhir 

dari data darurat. 

• Options, terletak di akhir dari header TCP dan berukuran maksimal 

40 byte. 

• Padding, penambahan byte kosong (bernilai 0x00) agar panjang 

header TCP menjadi kelipatan 4 byte. 

• Payload, adalah data yang akan diberikan kepada Application Layer. 

Penjelasan lebih lengkap tentang aturan-aturan yang digunakan oleh 

protokol TCP dapat dilihat pada dokumen RFC 793. 

 

2.4.3. User Datagram Protocol[10] 

Protokol yang berada pada Transport Layer bersifat connnectionless dan 

unreliable. Disebut demikian karena protokol ini tidak membangun hubungan 
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terlebih dahulu sebelum mengirimkan data dan tidak ada prosedur penanganan 

untuk paket data yang hilang selama proses transmisi. Kelebihan dari protokol 

ini adalah prosedurnya yang cukup sederhana sehingga tidak membutuhkan 

proses komputasi yang rumit dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Format 

dari paket UDP ditunjukan pada gambar 2.6 berikut ini. 

 

Gambar 2.6. Format paket UDP. 

Penjelasan untuk setiap bagian dari paket UDP adalah sebagai berikut : 

• Source Port, nomor Port yang digunakan oleh pengirim paket data. 

• Destination Port, nomor Port yang digunakan oleh penerima paket data. 

• Length, menunjukan jumlah byte dari keseluruhan datagram UDP. 

Terdiri dari jumlah header, yang adalah 8 byte dan jumlah byte data. 

• Checksum, digunakan untuk memastikan tidak ada data yang berubah 

selama proses pengiriman data. Proses penghitungannya sama dengan 

checksum pada TCP. 

Spesifikasi lengkap tentang aturan-aturan dalam UDP dapat dilihat pada 

dokumen RFC 768. 

 

 

 



 

2.4.4. Address Resolution Prot

Protokol ini berada pada lapisan yang sama dengan 

Fungsinya adalah sebagai protokol untuk mendapatkan alamat MAC dari alamat 

IP yang telah diketahui agar pertukaran data 

ethernet dapat dilakukan.

ARP. 

 

Penjelasan untuk setiap bagian dari format paket ARP adalah sebagai berikut :

• Hardware Type

digunakan. Untuk ethernet digunakan nilai 0x0001

• Protocol Type

MAC. Untuk IP digunakan nilai 0x800.

• Length of Hardware Address

digunakan dalam satuan byte.

• Length of

protokol yang digunakan. Dituliskan dalam satuan byte.

Address Resolution Protocol [11] 

Protokol ini berada pada lapisan yang sama dengan 

Fungsinya adalah sebagai protokol untuk mendapatkan alamat MAC dari alamat 

IP yang telah diketahui agar pertukaran data menggunakan protokol 

ethernet dapat dilakukan. Gambar 2.7 berikut adalah format paket dari protokol 

Gambar 2.7. Format paket ARP. 

Penjelasan untuk setiap bagian dari format paket ARP adalah sebagai berikut :

Hardware Type, menunjukan tipe dari perangkat keras

digunakan. Untuk ethernet digunakan nilai 0x0001

Protocol Type, menunjukan tipe protokol yang mem

MAC. Untuk IP digunakan nilai 0x800. 

Length of Hardware Address, menunjukan panjang alamat fisik yang 

digunakan dalam satuan byte. 

Length of Protocol Address, menunjukan panjang alamat berdasarkan 

protokol yang digunakan. Dituliskan dalam satuan byte.
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Protokol ini berada pada lapisan yang sama dengan Internet Protocol. 

Fungsinya adalah sebagai protokol untuk mendapatkan alamat MAC dari alamat 

menggunakan protokol melalui 

berikut adalah format paket dari protokol 

 

Penjelasan untuk setiap bagian dari format paket ARP adalah sebagai berikut : 

perangkat keras yang 

digunakan. Untuk ethernet digunakan nilai 0x0001. 

, menunjukan tipe protokol yang meminta alamat 

, menunjukan panjang alamat fisik yang 

, menunjukan panjang alamat berdasarkan 

protokol yang digunakan. Dituliskan dalam satuan byte. 
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• Operator, menunjukan tipe dari paket ARP yang dikirimkan. Bernilai 

0x01 untuk Request dan bernilai 0x02 untuk Reply. 

• Hardware Address of the Sender, berisi alamat fisik dari perangkat 

yang mengirimkan paket. 

• IP Address of the Sender, berisi alamat IP dari perangkat yang 

mengirimkan paket. 

• Hardware Address of the Receiver, berisi alamat fisik dari perangkat 

yang menjadi tujuan paket. 

• IP Address of the Receiver, berisi alamat IP dari perangkat yang 

menerima paket. 

 

2.5. MAC Address [12] 

Medium Access Control (MAC) Address adalah alamat yang digunakan untuk 

identifikasi perangkat keras di jaringan ethernet pada Network Interface Layer (model 

TCP/IP) atau Data Link Layer (model OSI). Pada umumnya alamat MAC sudah 

ditanamkan langsung pada perangkat keras oleh produsennya sehingga tidak perlu 

ditulis kembali setiap kali perangkat dinyalakan. Gambar 2.8 merupakan format alamat 

MAC beserta keterangannya. 



 

Pada gambar di atas, terlihat bahwa bit pertama dari byte pertama alamat MAC 

digunakan untuk menentukan metode pengiriman paket ke ethernet. Nilai 0 digunakan 

untuk unicast, yang adalah pengiriman paket ke sebuah alamat tertentu. Nilai 1 

digunakan untuk multicast

Sedangkan untuk bit kedua dari byte pertama, nilai 0 digunakan untuk menyatakan 

alamat yang bersifat global dan mengindikasikan suatu organisasi tertentu. Kemudian 

untuk nilai 1 digunakan untuk menyatakan alamat yang diatur secara lokal.

Alamat MAC berukuran enam byte yang 

hexadesimal dan dipisahkan dengan tanda strip 

bytenya. 

 

 

Gambar 2.8. Format alamat MAC. 

Pada gambar di atas, terlihat bahwa bit pertama dari byte pertama alamat MAC 

digunakan untuk menentukan metode pengiriman paket ke ethernet. Nilai 0 digunakan 

, yang adalah pengiriman paket ke sebuah alamat tertentu. Nilai 1 

multicast, yang adalah pengiriman paket ke beberapa alamat sekaligus. 

Sedangkan untuk bit kedua dari byte pertama, nilai 0 digunakan untuk menyatakan 

fat global dan mengindikasikan suatu organisasi tertentu. Kemudian 

untuk nilai 1 digunakan untuk menyatakan alamat yang diatur secara lokal.

Alamat MAC berukuran enam byte yang secara umum ditulis dalam format 

dipisahkan dengan tanda strip atau tanda titik dua di antara
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Pada gambar di atas, terlihat bahwa bit pertama dari byte pertama alamat MAC 

digunakan untuk menentukan metode pengiriman paket ke ethernet. Nilai 0 digunakan 

, yang adalah pengiriman paket ke sebuah alamat tertentu. Nilai 1 

, yang adalah pengiriman paket ke beberapa alamat sekaligus. 

Sedangkan untuk bit kedua dari byte pertama, nilai 0 digunakan untuk menyatakan 

fat global dan mengindikasikan suatu organisasi tertentu. Kemudian 

untuk nilai 1 digunakan untuk menyatakan alamat yang diatur secara lokal. 

ditulis dalam format 

atau tanda titik dua di antara setiap 
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2.6. Sistem Embedded [13] 

Sistem embedded adalah sebuah sistem komputer yang dirancang dengan tujuan 

atau fungsi khusus yang terdapat di dalam sebuah sistem yang lebih besar atau 

kompleks. Sistem ini umumnya dibangun dengan tujuan untuk melakukan proses 

komputasi yang real-time dan ditanamkan sebagai pelengkap untuk sistem perangkat 

keras atau sistem mekanik. 

Sistem ini pada umumnya menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali 

utama. Karena sistem ini dirancang hanya untuk melakukan tugas tertentu, optimalisasi 

dapat dilakukan dari sisi ukuran, biaya produksi, ketahanan dan kinerja.  

Secara fisik, sistem embedded dapat dikategorikan dari yang berukuran kecil 

seperti MP3 player dan jam tangan digital, hingga yang berukuran besar seperti lampu 

lalu lintas, sistem kontrol pabrik atau sistem kontrol pada pembangkit listrik. Dari segi 

kompleksitas dapat dikategorikan menjadi dari yang hanya menggunakan sebuah 

mikrokontroler hingga yang menggunakan  beberapa unit mikrokontroler. 

Sistem embedded sering kali ditempatkan di dalam sistem yang dirancang untuk 

terus bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun dan diharapkan bebas dari error. Andai 

kata  terjadi error, sistem ini diharapkan untuk dapat menangani masalah tersebut tanpa 

campur tangan manusia. Oleh karena itu, perangkat lunak yang digunakan umumnya 

dibangun, dikembangkan, dan diuji coba dengan lebih hati-hati dibandingkan dengan 

perangkat lunak untuk komputer. Perangkat keras yang rentan mengalami perubahan 

posisi seperti hard disk, switch, dan tombol sedapat mungkin dihindari pemakaiannya. 
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2.7. DTMF [14] 

DTMF adalah sistem pengiriman isyarat untuk menginformasikan tombol yang 

ditekan oleh pengguna pada PSTN. Sistem ini menggantikan sistem lama PSTN yang 

menggunakan pulsa dalam mengirimkan data tombol. 

Sesuai dengan namanya, sistem ini dapat mengirimkan sinyal menggunakan 

frekuensi suara melalui line telepon. Dengan menggunakan kombinasi dari dua nada 

sinus, sistem ini dapat mewakili sebuah tombol yang ditekan dari jarak jauh oleh 

pengguna. Frekuensi nada rendah yang digunakan untuk menyatakan baris tombol 

adalah 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, dan 941 Hz. Sedangkan frekuensi nada tinggi yang 

digunakan untuk menyatakan kolom tombol adalah 1209 Hz, 1336 Hz, 1477 Hz, dan 

1633 Hz. Gambar 2.9 adalah pemetaan frekuensi pada kolom dan baris dari tombol pada 

pesawat telepon.  

 

Gambar 2.9. Pemetaan frekuensi DTMF pada tombol. 

Jadi ketika salah satu tombol ditekan, akan dihasilkan nada yang merupakan gabungan 

dari dua nada dengan frekuensi yang berbeda. Untuk mencegah kesalahan dalam 

mengartikan nada, enam belas kombinasi nada tersebut sudah dipastikan tidak akan 

menghasilkan sinyal yang sama. 
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2.8. ADPCM [15] 

ADPCM adalah teknik kompresi sinyal digital yang memanfaatkan deretan 

cuplikan secara berturut-turut sehingga nilai untuk cuplikan berikutnya dapat diprediksi. 

Teknik ini tidak menyandikan nilai cuplikan tetapi justru menyandikan selisih dari nilai 

cuplikan dengan nilai prediksi. Metode ini dapat memberikan hasil kompresi yang lebih 

efisien karena jumlah resolusi bit yang dikodekan dapat dikurangi tetapi bersifat lossy 

yang berarti keluaran tidak selalu sama persis dengan masukan. Dengan kata lain 

terdapat kemungkinan terjadinya pergeseran nilai keluaran terhadap nilai masukan. 

Referensi ADPCM yang dipilih untuk digunakan pada tugas akhir ini adalah 

IMA (Interactive Multimedia Association) ADPCM karena tidak membutuhkan nilai 

pecahan dalam proses perhitungannya sehingga dapat mengurangi beban kerja 

mikrokontroler. Resolusi bit masukan yang diijinkan adalah bilangan bertanda sebesar 

enam belas bit. Dengan kata lain rentang data yang diijinkan adalah dari -32.768 sampai 

dengan 32.767. Hasil keluaran kompresi adalah bilangan dengan resolusi empat bit 

yaitu dari 0 sampai dengan 15 desimal. 

 

2.9. SNR 

SNR adalah pengukuran terhadap besarnya derau yang terdapat pada sinyal 

keluaran. Setiap alat pada dasarnya memiliki derau pada keluarannya. Besar kecilnya 

efek dari derau relatif terhadap keluaran yang dihasilkan[16]. Jika nilai derau kecil dan 

nilai keluaran sangar besar, maka nilai derau dapat diabaikan. Tetapi jika nilai derau 

kecil dan nilai keluaran juga kecil, hal tersebut dapat sangat mengganggu sinyal 

keluaran. 



27 

 

Pengukuran nilai SNR atau S/N umumnya menggunakan satuan desibel (dB) 

agar memudahkan perhitungan ketika rentang nilai antara derau dan sinyal masukan 

sangat jauh. Untuk menghitung nilai SNR digunakan rumus sebagai berikut. 

SNR dB � 20 log�	

�


�
  

Dimana Vs adalah nilai tegangan sinyal keluaran dan Vn adalah nilai tegangan dari 

derau yang terdapat pada keluaran[17].  


