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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan permintaan akan layanan multimedia dan pertumbuhan 

berbagai konten yang berhubungan dengan internet mengarah pada kebutuhan 

peningkatan komunikasi dengan kecepatan tinggi. Kebutuhan akan bandwidth 

yang lebar dan fleksibilitas mendorong pengunaan metode transmisi yang efisien 

yang sesuai dengan karakteristik kanal pita lebar terutama dalam komunikasi 

nirkabel di mana kondisi kanal sangat acak.  

Dalam komunikasi nirkabel, sinyal berpropagasi dari pengirim menuju 

penerima melalui sejumlah jalur yang berbeda-beda yang disebut multipath. 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) merupakan metode 

modulasi yang mempunyai kemampuan mengatasi penurunan daya akibat 

multipath. Dalam OFDM, arus data dengan kecepatan tinggi dibagi menjadi 

beberapa arus data dengan kecepatan yang lebih rendah sesuai dengan subcarrier 

atau subchannel-nya. Misalnya, satu simbol dalam OFDM terdiri dari Nc simbol 

termodulasi oleh Quadrature Amplitude Modulation (QAM) atau Phase Shift 

Keying (PSK), maka durasi simbol akan N kali lebih lama daripada sistem single 

carrier dengan kecepatan simbol/waktu yang sama. Bahkan durasi simbol 

semakin panjang karena ditambahkan cyclic prefix pada masing-masing simbol. 

Selama cyclic prefix lebih panjang dari delay pada kanal maka transmisi akan 

terbebas dari inter-symbol interference (ISI). 
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Selain itu OFDM juga mengurangi kompleksitas pada saat equalization 

karena dilakukan pada domain frekuensi. Sistem OFDM melakukan Inverse Fast 

Fourier Transform (IFFT) pada pengirim dan Fast Fourier Transform (FFT) pada 

penerima untuk mengubah sinyal pita lebar yang terpengaruh frequency selective 

fading ke beberapa sinyal yang terpengaruh flat fading. Equalization dilakukan 

dalam domain frekuensi dengan melakukan pembagian skalar terhadap subcarrier 

yang dihubungkan dengan koefisien kanal [1]. 

Dalam komunikasi nirkabel, keterbatasan spektrum frekuensi juga menjadi 

pokok permasalahan sehingga sistem diharapkan memenuhi karakteristik efisiensi 

spektrum untuk meningkatkan throughput kanal dan kapasitas jaringan. Salah satu 

pendekatan yang sesuai adalah dengan penggunaan beberapa antena pada 

pengirim dan penerima yang dikenal dengan sistem Multiple Input Multiple 

Output (MIMO). Dengan sistem MIMO diversity, kinerja transmisi data dapat 

ditingkatkan dengan efisiensi daya yang lebih baik.  

Kombinasi sistem MIMO-OFDM sangat menguntungkan karena OFDM 

didukung kemampuan beberapa antena dengan bandwidth yang lebih lebar dan 

OFDM menyederhanakan proses penerimaan pada sistem MIMO. Sistem ini 

disimulasikan dengan matlab menghasilkan kurva BER terhadap Eb/N0 dari 

sistem MIMO-OFDM dengan Space-Time Block Codes (STBC) yang dibatasi 

oleh beberapa asumsi bahwa fading dalam kanal adalah frequency selective 

fading, sistem MIMO adalah spatial diversity, dan sistem penerima adalah 

combiner Alamouti. 
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1.2 Tujuan Pembahasan 

Tugas Akhir ini bertujuan menganalisis kinerja sistem MIMO-OFDM 

spatial diversity dengan STBC dan menganalisis perbandingan kinerja sistem 

MIMO-OFDM-STBC dengan kinerja sistem MIMO-OFDM spatial multiplexing 

dengan penerima Zero Forcing (ZF) dan penerima Minimum Mean Square Error 

(MMSE). Analisis ini diperoleh dengan memodelkan keseluruhan sistem MIMO-

OFDM dengan Space-Time Block Code (STBC) menggunakan program Matlab 

sehingga diperoleh kinerja sistem berupa tampilan kurva BER terhadap Eb/N0. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini, pembahasan kinerja sistem MIMO-OFDM-STBC 

dibatasi oleh asumsi bahwa : 

1. Fading yang terjadi pada kanal adalah frequency selective fading. 

2. Noise yang terjadi diasumsikan bersifat AWGN. 

3. Metode yang digunakan pada sistem MIMO adalah Spatial Diversity. 

4. Penerima yang dipakai adalah combiner Alamouti. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Tugas Akhir ini disusun menggunakan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber. Metode penelitian dalam pengumpulan data adalah : 

1. Studi Pustaka: mencari dan mengumpulkan data penunjang dari buku-

buku referensi dan karya tulis yang berkaitan dengan topik. 
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2. Pembuatan Simulasi: melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 

mengenai simulasi program  pemodelan sistem dan pemecahan 

masalahnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan bab pertama berisi latar 

belakang masalah, tujuan pembahasan, batasan masalah, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan konsep dasar sistem MIMO, 

OFDM dan STBC, model sistem MIMO, OFDM dan STBC, teknik spatial 

diversity, frequency selective fading channel, Signal to Noise Ratio (SNR), Bit 

Error Rate (BER) dan modulasi BPSK. Bab ketiga yang berjudul Simulasi 

Pemodelan Sistem MIMO-OFDM dengan STBC menjelaskan secara detail 

tentang cara menyimulasikan transmisi data pada sistem MIMO-OFDM dengan 

STBC, cara pembangkitan data BPSK, cara pembentukan Space-Time Block 

Codes cara menyimulasi teknik combiner Alamouti pada penerima dengan 

program Matlab. Bab keempat membahas analisis hasil simulasi program yang 

dibuat. Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk 

pembahasan dan pengembangan Tugas Akhir ini lebih lanjut. 

 




