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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Tujuan 

Meneliti dan menganalisis Turbo Convolutional Coding dan Turbo Block 

Coding dalam hal (BER) Bit Error Rate sebagai fungsi Eb/No. 

 

1.2. Latar Belakang 

Dalam sistem komunikasi digital, data informasi yang dikirimkan berupa 

rangkaian bit biner yang kemudian melalui beberapa proses seperti pada Gambar 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Diagram Kotak Sistem Komunikasi Digital [1]. 

 

Pada Gambar 1.1, sistem komunikasi digital terbagi menjadi 3 bagian 

yaitu sistem pengirim, kanal dan sistem penerima. Pada sistem pengirim terdapat 

3 proses yang dilalui oleh data yaitu source encoding, channel encoding dan 

modulation. Pada sistem penerima terdapat 3 proses yang dilalui setelah data 

melewati kanal yaitu demodulation, channel decoding dan source decoding. Alur 

sistem komunikasi digital seperti pada Gambar 1.1 dibuat untuk mengatasi 

gangguan berupa derau atau fading pada kanal transmisi yang mengakibatkan 

rusaknya data yang dikirim.  

Source encoding berfungsi untuk menekan seminimal mungkin laju bit 

rata-rata yang dibutuhkan untuk mentransmisikan informasi dengan cara 

mengurangi redundansi di dalam informasi tersebut. Channel encoding bertujuan 

melindungi data dari kerusakan dengan cara mengimbuhkan bit-bit redundan pada 
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bit-bit pesan aslinya berdasarkan aturan penyandian kanal. Bit tersandi kemudian 

dipetakan menjadi simbol dengan menggunakan modulator dan dikirimkan 

melalui kanal. Setelah melalui kanal, informasi akan didemodulasi kemudian 

dilewatkan melalui channel decoder. Informasi ini mungkin tidak secara tepat 

diterima oleh penerima karena adanya derau pada kanal. Oleh karena itu, channel 

decoding pada penerima berfungsi untuk mendeteksi dan mengoreksi galat yang 

terjadi dengan memanfaatkan bit redundan yang terdapat pada informasi yang 

diterimanya. Sasaran akhir channel encoding dan decoding adalah meminimalkan 

efek kerusakan atau hilangnya informasi yang diakibatkan oleh derau di dalam 

kanal. Source decoder pada penerima mengembalikan data redundan yang 

sebelumnya dihilangkan.  

Dengan melihat kegunaan masing-masing bagian menyebabkan berbagai 

macam pengembangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan data yang 

dikirim supaya dapat sampai di penerima seserupa mungkin dengan data asli atau 

bahkan tanpa galat. Salah satunya adalah pengembangan channel coding.  

Penelitian ini difokuskan pada Turbo Coding  yang merupakan salah satu 

channel coding dengan kinerja yang baik. Turbo Coding memanfaatkan dua 

komponen kode yang dihubungkan secara paralel dan mengolah data informasi 

yang sama dalam urutan yang berbeda. Pada pengawasandi Turbo, kedua 

komponen pengawasandi saling bertukar informasi tentang hasil estimasi bit akhir 

yang diperoleh dari kedua tipe data tersebut. Pada akhirnya diperoleh hasil akhir 

yang akan dibandingkan dengan rangkaian bit masukan sehingga didapatkan 

jumlah galat yang terjadi. Kemudian dihitung perbandingan jumlah galat yang ada 

dengan jumlah bit masukan. Perbandingan ini dinamakan Bit Error Rate (BER). 

BER ini biasa digunakan untuk menilai kinerja sistem komunikasi digital. 

Semakin rendah nilai BER, kinerja sistem komunikasi digital akan semakin baik, 

dan sebaliknya.  

Dalam skripsi ini, terdapat 3 jenis Turbo Coding  yang diteliti yaitu Turbo 

Convolutional, Turbo Block dan Turbo Gabungan. Turbo Gabungan 

memanfaatkan satu komponen kode blok pada Turbo Block dan satu komponen 

kode konvolusional pada Turbo Convolutional. Turbo Block dan Turbo 

Convolutional  diteliti berdasarkan parameter (jumlah blok delay yang digunakan) 

dan ketiganya akan diteliti berdasarkan ukuran block interleaver  yang digunakan. 
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Selain itu, ketiga penyandian Turbo akan dibandingkan kinerjanya berdasarkan 

jumlah iterasi yang dilakukan, kanal yang dilewati serta efek dari puncturing.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil simulasi pada perangkat lunak 

Matlab 7.1 yang ditampilkan dalam bentuk grafik BER sebagai fungsi Eb/No. 

 

1.3. Spesifikasi Penelitian 

Berdasarkan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

70/I.3/FTEK/X/2014 maka skripsi ini dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut.  

1. Masukan berupa data biner acak yang diperoleh dari Matlab. 

2. Jenis Turbo Code yang diteliti adalah Turbo Convolutional Code, 

Turbo Block Code dan Turbo Gabungan. 

3. Convolutional Code yang digunakan adalah Recursive Systematic 

Convolutional (RSC). 

4. Jumlah blok delay yang digunakan pada  Recursive Systematic 

Convolutional adalah 2 dan 3. 

5. Block Code yang digunakan adalah Bose Chaudhuri Hocqueqhem 

(BCH). 

6. Kode BCH yang digunakan adalah BCH (7,4) dan BCH (15,11). 

7. Kode yang digunakan pada Turbo Gabungan adalah adalah BCH (7,4) 

dan RSC dengan 2 blok delay. 

8. Ukuran block interleaver yang digunakan pada kode Turbo 

Convolutional (RSC 3 blok delay) adalah 22 x 6. 

9. Ukuran block interleaver yang digunakan pada kode Turbo Block 

Coding (BCH (15,11))  adalah 22 x 6. 

10. Ukuran block interleaver yang digunakan pada kode Turbo 

Convolutional Coding (RSC 2 blok delay), Turbo Block (BCH (7,4)) 

dan Turbo Gabungan adalah 11 x 12, 22 x 6 dan 33 x 4. 

11. Modulasi BPSK. 

12. Kanal mengalami Rayleigh Fading dan AWGN. 

13. Pengawasandi menggunakan Maximum A-Posteriori Algoritma 

(MAP). 
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14. Jumlah iterasi yang dilakukan pada Turbo Convolutional Coding, 

Turbo Block Coding dan Turbo Gabungan sebanyak 1, 2, 4 , 8 dan 12 

iterasi. 

15. Ketiga sistem mengalami puncturing yang akan mempengaruhi laju 

pengkodean. 

16. Kinerja sistem yang ditampilkan dalam bentuk grafik BER fungsi 

Eb/No untuk masing-masing penyandian Turbo berdasarkan: 

a. Interleaver yang digunakan 

b. Parameter yang digunakan pada kode RSC 

c. Parameter yang digunakan pada kode BCH 

17. Perbandingan ketiga sistem penyandian Turbo (Block, Convolutional, 

Gabungan) ditampilkan dalam bentuk grafik BER fungsi Eb/No 

berdasarkan : 

a. Iterasi yang dilakukan 

b. Efek dari puncturing 

c. Kanal yang dilewati  

18. Sistem disimulasikan menggunakan perangkat lunak Matlab. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibagi dalam lima bab sebagai 

berikut. 

BAB I  :  Pendahuluan 

Bab ini berisi tujuan, latar belakang, spesifikasi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  Dasar Teori 

Bab ini berisi tentang dasar teori yang mendukung 

penelitian yang dilakukan pada skripsi ini. 

BAB III :  Pemodelan Simulasi Sistem 

Bab ini berisi tentang model simulasi sistem yang 

meliputi penjelasan tiap bagian pada sistem Turbo 

Convolutional, Turbo Block dan Turbo Gabungan. 
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BAB IV : Hasil Simulasi dan Analisis 

Bab ini berisi hasil serta analisis nilai Bit Error Rate pada 

Turbo Convolutional, Turbo Block  dan Turbo Gabungan 

yang didapatkan dari simulasi. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh serta saran-

saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

skripsi ini. 


