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Ringkasan 

Sistem yang dibangun adalah sebuah modul sistem modulator BPSK (Binary Phase Shift 

Keying). Perangkat yang dibahas adalah modulator BPSK dengan frekuensi 10kHz-48kHz 

dan untuk transmisi secara nirkabel ditambahkan pemancar FM yang akan mentranslasikan 

sinyal pembawa pada frekuensi radio sebesar 80MHz. Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan, sistem perangkat modulator BPSK yang dibangun dapat bekerja dengan baik. 

Perancangan pseudorandom generator dengan menanamkan algoritma register geser 5 

tingkat dengan mikrokontroler AVR ATTINY13A dapat diatur dengan bit rate bervariasi 

dari 1200, 2400, 4800 dan 9600 bps. Untai tapis lolos rendah Bessel orde 2 dengan fc 48kHz 

dapat berfungsi memperhalus hasil keluaran pseudorandom generator dan level shifter. 

Untai selektor keluaran BPSK dapat berfungsi dengan baik untuk pemilih sinyal sinus 0° 

dan 180° serta pemancar FM dapat menghasilkan spectrum sinyal paling tinggi pada 

frekuensi 80MHz. 

Kata kunci: modulator, pseudorandom generator, costas loop, suppressed carrier, 

mikrokontroler.   

1. Pendahuluan 

Pemilihan sistem modulasi pada suatu transmisi digital berdasarkan karakteristik 

yang dimiliki oleh sistem tersebut, yaitu lebar pita, daya yang disediakan dan ketahanan 

terhadap gangguan. Penulis mencoba meneliti modulasi digital BPSK (Binary Phase Shift 

Keying) dengan pertimbangan lebar pita transmisi yang efisien dan Quality of Service 

(QoS) yang dihasilkan sangat baik[1][2][3]. Modulasi PSK (Phase Shift Keying) adalah 

modulasi digital yang dilakukan dengan mengubah fasa dari sinyal referensi tertentu. 

Modulasi BPSK adalah modulasi PSK yang menggunakan 2 macam perubahan fasa, 

yaitu 0° dan 180°. Untuk proses demodulasi BPSK harus dilakukan secara koheren[4]. 

Deteksi koheren adalah deteksi yang membutuhkan informasi fasa dan frekuensi asli 

dari sinyal pembawanya secara tepat[5]. Masalah pada deteksi koheren adalah 

bagaimana mendapatkan informasi tentang frekuensi dan fasa asli sinyal pembawa 

menggunakan sinyal pembawa yang telah termodulasi fasanya[6], proses ini sering 

disebut carrier recovery. Pada umumnya terdapat dua metode yang sering digunakan 

untuk carrier recovery pada deteksi koheren sinyal BPSK, yaitu Squaring Loop dan Costas 

Loop[2][5]. Seperti dijelaskan pada [1], sistem komunikasi menggunakan BPSK 

membutuhkan modulator dan demodulator. Pada tulisan sebelumnya [2] penulis telah 




