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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan Rahmat 

dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Praktikum 

Gelombang ini dengan baik dan tepat waktu. 

Diktat ini disusun sebagai buku panduan atau pegangan Praktikum 

Gelombang di lingkungan Jurusan Fisika UIN MALIKI Malang dengan materi 

yang telah disesuaikan dengan materi mata kuliah Gelombang. Langkah 

percobaan dalam diktat ini merupakan hasil penerjemahan dari buku manual 

eksperimen pada PHYWE yang berbahasa Inggris dan diktat ini juga merupakan 

edisi revisi pertama. 

Tujuan penyusunan diktat ini adalah untuk membantu para asisten dan 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan praktikum dengan baik dan benar sekaligus 

untuk menambah wawasan terhadap teori yang telah didapatkan dalam 

perkuliahan serta membantu menambah ketrampilan mahasiswa dalam melakukan 

kerja di laboratorium. 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh Laboran dan Kepala 

Laboratorium Fisika beserta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan 

diktat ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa diktat ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

untuk penyempurnaan diktat berikutnya. 

 

Kolom verifikasi: 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

Setiap praktikan yang melakukan praktikum Gelombang di Laboratorium 

Akustik, Jurusan Fisika, FSAINTEK, UIN MALIKI Malang diwajibkan 

mematuhi tata tertib berikut :  

1. Praktikan harus sudah siap menjalankan praktikum lima menit sebelum 

kegiatan praktikum dimulai. 
2. Pada saat melakukan praktikum diharuskan memakai jas praktikum.  
3. Setiap praktikan diharuskan membaca dengan teliti petunjuk praktikum yang 

akan dilakukan dan membuat ringkasan cara kerja praktikum (password 

masuk: Tujuan praktikum, landasan teori dan metodologi eksperimen) yang 

akan dilaksanakan pada saat itu.  
4. Setiap parktikum diwajibkan membawa kartu kendali praktikum. 
5. Sebelum praktikum dimulai pada setiap awal praktikum akan didakan pre-tes. 
6. Laporan sementara dibuat pada saat praktikum dan pada saat praktikum akan 

usai dimintakan persetujuan Asisten praktikum. 
7. Setiap selesai praktikum akan diadakan post-test. 
8. Laporan resmi praktikum dikumpulkan pada setiap awal praktikum berikutnya.  
9. Setelah usai praktikum setiap kelompok bertanggung jawab terhadap keutuhan 

dan kebersihan alat-alat dan fasilitas kemudian mengisi buku log penggunaan 

alat-alat praktikum. 
10. Bagi praktikan yang berhalangan hadir diharuskan membuat surat ijin dan 

apabila sakit harus dilampiri surat keterangan dokter.  
11. Ketentuan yang belum tercantum dalam tata tertib ini apabila perlu akan 

ditentukan kemudian. 

 

 

 

 

 

 

 

PJ.Praktikum Gelombang 

              Nurun Nayiroh, M.Si 
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GL-1 

GELOMBANG ULTRASONIK STASIONER, 

PENENTUAN PANJANG GELOMBANG 

 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini adalah: 

1. Untuk menentukan intensitas dari gelombang berdiri pada ultrasonik 

dengan menggerakkan unit penerima ultrasonik sepanjang arah 

perambatan. 

2. Untuk membuat plot grafik dari nilai perhitungan sebagai fungsi jarak 

3. Untuk menentukan panjang gelombang dari gelombang utrasonik. 

 

II. DASAR TEORI 

Ketika gelombang ultrasonik menumbuk dinding yang keras, kemudian 

direfleksikan tanpa kehilangan gelombang. Gelombang datang dan pantul 

mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama. Superposisi dari tekanan 

gelombang bunyi yang datang p1 dan tekanan gelombang bunyi pantul p2 

dihasilkan dari formasi gelombang berdiri p = p1 + p2 (prinsip superposisi). 

Agar tidak membuat perhitungan matematisnya rumit, gelombang datar 

diasumsikan sebagai aproksimasi pertama, yaitu kasus nyata pada gelombang 

lingkaran yang amplitudonya menurun dengan nilai resiprok pada jarak ini 

diabaikan.  

Jika d adalah jarak antara unit pemancar dan penerima ultrasonik, 

kemudian selama perlakuan di dalam ruang dan waktu dari tekanan suara 

datang p1 (x,t) dan gelombang pantul p2 (x,t) (lihat Gambar 1) kita dapatkan: 

    (2.1) 

Hasil penambahan dari dua gelombang di atas adalah gelombang berdiri p 

(x,t). 

            (2.2) 

Gelombang berdiri p (x,t) periodik terhadap ruang dan waktu. Posisi yang 

bergantung pada tekanan suara adalah selalu maksimum ketika fungsi cosinus 

menjadi 1, dengan kata lain ketika variasi 0, π, 2π, 3π,....dst. Ini adalah 

keadaan yang selalu terjadi, walaupun ketika x=d-½nλ (n=0, 1, 3,....). 

Amplitudo tekanan suara akan menjadi maksimal pada reflektor (x=d, n=0), 

dimana selalu ada osilasi atau pergeseran tekanan node dan anti node disini. 
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Hal ini juga menjelaskan bahwa jarak antara tekanan maksimum gelombang 

berdiri adalah λ/2. 

 

Pada saat maksima, amplitudo tekanan gelombang berdiri merupakan dua 

kali dari gelombang tunggal. Ketika fungsi cosinus nol, kemudian amplitudo 

tekanan suara juga nol, maka akan terjadi osilasi tekanan anti-node atau node 

pada posisi ketika x=d-1/4(2n+1) λ; n=0, 1, 2, 3,....Jarak antara kisaran 

tekanan anti-node atau tekanan node adalah ∆x=½ λ.  

 
Gambar 1. Diagram yang menunjukkan posisi komponen. 

(t=transmitter, r=receiver, sc=screen) 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat  Percobaan 

Adapun alat-alat yang digunakan pada percobaan ini antara lain: 

1. Ultrasonic unit      : 1 buah 

2. Power supply untuk ultrasonic unit, 5 VDC, 12 W : 1 buah 

3. Transmiter ultrasonik pada gagang   : 1 buah 

4. Receiver ultrasonik pada gagang    : 1 buah 

5. Multimeter digital      : 1 buah 

6. Bangku optik, l = 60 cm     : 1 buah 

7. Kaki bangku optik      : 2 buah 

8. Bantalan slide pada bangku optik, h=80 mm  : 1 buah 

9. Bantalan slide pada bangku optik, h=30 mm  : 2 buah 

10. Alat slide/luncur (sliding device), horisontal   : 1 buah 

11. Lengan ayun      : 1 buah 

12. Layar logam, 30 cm x 30 cm    : 1 buah 

13. Kabel penghubung, l=50 cm, warna merah  : 1 buah 

14. Kabel penghubung, l=50 cm, warna biru   : 1 buah 
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Gambar 1. Rangkaian alat percobaan 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Gambar 1, amati Gambar 2 untuk ilustrasi yang lebih jelas untuk jarak 

antara komponennya. 

2. Atur unit transmitter dan receiver dengan ketinggian yang sama. 

Transmitter berhadapan dengan layar, sedangkan receiver tegak lurus 

terhadap layar pada jarak kira-kira 5 cm dari layar. 

3. Atur jarak antara transmitter dan receiver sekitar 25-30 cm. 

4. Sambungkan Transmitter ultarsonik ke soket TR1 pada unit ultrasonik 

dan operasikan unit pada mode “Con”. 

5. Sambungkan receiver ultrasonik ke soket BNC sebelah kiri (utamakan 

ke amplifier). 

6. Sambungkan sinyal yang diterima ke keluaran analog pada multimeter 

digital. Untuk meyakinkan keselarasan antara sinyal masukan dan 

sinyal keluaran analog, hindari pengoperasian amplifier pada daerah 

yang tidak aman (pastikan indikator “OVL” tidak menyala). 

7. Jika lampu dioda “OVL” menyala, maka kurangi amplitudo transmitter 

atau penguatan input. 

8. Gunakan alat penggeser untuk menggerakkan receiver ke depan 

transmitter dengan step 0,2 mm. 

9. Ukurlah tegangan U receiver pada setiap step. 
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C. Tabel  Data Percobaan 

Tabel data percobaan dibuat seperti berikut: 

No. d (mm) U (volt) 

1.   

   

   

   

   

dst..   

 

Buatlah plot grafik hubungan antara d (mm) dan U (Volt) dan carilah 

tekanan anti-node dan tekanan node dari plot tersebut. Kemudian buatlah 

tabel seperti di bawah ini: 

No. Tekanan anti-node 

(d-x)/mm 

∆(d-x)/mm Tekanan node 

(d-x)/mm 

∆(d-x)/mm 

1.     

2.     

..     

dst     

 

Panjang gelombang dari gelombang berdiri (λst) didapatkan dari rata-rata 

nilai ∆(d-x) pada tekanan anti-node dan tekanan node. Dari hubungan 2 

λst= λ, kita akan dapatkan panjang gelombang pada gelombang berdiri 

(λst) 
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GL-2 

EFEK DOPLER ULTRASONIK 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk: 

1. Mengukur perubahan frekuensi ultrasonik dengan variasi kecepatan relatif 

sumber dan pengamat. 

2. Menganalisa perubahan frekuensi ultrasonik dengan variasi kecepatan 

relatif sumber dan pengamat. 

 

II. DASAR TEORI 

Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi 

untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Hanya 

beberapa hewan, seperti lumba-lumba menggunakannya untuk komunikasi, 

sedangkan kelelawar meggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. 

Gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair dan gas.  

Bila sebuah mobil bergerak mendekati kita dengan membunyikan klakson 

maka kita mendengar nada bunyi klakson tersebut semakin tinggi. Selanjutnya, 

jika klakson masih berbunyi setelah mobil lewat dan bergerak menjauhi kita, 

terdengar nada bunyi klakson yang semakin rendah. Peristiwa ini dikenal 

sebagai Efek Doppler, karena pertama kali dipikirkan oleh seorang ahli dari 

Australia bernama Christian Johann Doppler (1803-1855) yang melakukan 

eksperimen dengan menggunakan sebuah lokomotif yang menarik sebuah 

gerbong terbuka dengan beberapa orang meniup terompet diatasnya. Frekuensi 

yang terdengar oleh pengamat sangat ditentukan oleh variable atau parameter 

lain seperti, kecepatan sumber, kecepatan pengamat, kecepatan gelombang dan 

frekuensi sumber. 

Dengan metode penentuan frekuensi Doppler inilah berbagai teknik dan 

peralatan dikembangkan, seperti dalam peralatan radar untuk pengukuran 

kecepatan pesawat terbang dan pergerakan awan, pengukuran kecepatan pada 

aliran darah, hingga teleskop untuk pengukuran gerak benda langit yang 

menghasilkan pergeseran merah (redshift) telah dapat dilakukan. 

Efek Doppler untuk sumber bergerak 

Pada kasus medium yang memiliki kecepatan suara c. Sebuah sumber 

bergerak relatif terhadap medium dengan kecepatan v < c dan bergetar (osilasi) 

dengan frekuensi konstan f, pengamat diam relatif terhadap medium. Sumber 

bergerak selama satu periode osilasi sumber. 
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Sehingga rumus frekuensi pengamatan untuk pengamat diam: 

 

Efek Dolper untuk pengamat bergerak 

Pada kasus pengamat yang bergerak relatif terhadap medium dengan 

kecepatan v < c, sumber beosilasi dengan frekuensi f dan diam relatif terhadap 

medium dengan kecepatan suara c. Jika pengamat bergerak mendekati sumber, 

maka frekuensinya adalah 

 
Dan jika pengamat bergerak menjauhi sumber, maka frekuensinya: 

 
Untuk kecepatan (v) kecil, 

 
Atau dengan pendekatan lain: 

 
Ini berarti bahwa hampir tidak ada perbedaan untuk kasus gerak sumber 

dan pengamat jika gerakannya lambat dibandingkan dengan kecepatan suara.  

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Ultrasonic unit      1 buah 

2. Power supply untuk ultrasonic unit, 5 VDC, 12 W  1 buah 

3. Ultrasonic transmitter pada gagang    1 buah 

4. Ultrasonic receiver pada gagang   1 buah 

5. Mobil, motor kemudi       1 buah 

6. Tancapan pada mobil      1 buah 

7. Baterei, 1.5 V, R 14 DIN 40865 (untuk mobil) 2 buah 

8. Barrel base       1 buah 

9. Pipa tegak       1 buah 

10. Kabel penghubung, l = 100 cm, warna merah 1 buah 

11. Kabel penghubung, l = 100 cm, warna kuning  1 buah 

12. Kabel penghubung, l = 100 cm, warna biru   1 buah 

13. Kabel penghubung, l = 10 cm, warna kuning  1 buah 

14. Kabel Screened, BNC, l = 750 mm    1 buah 

15. Adapter, BNC-socket/4 mm plug pair   1 buah 
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16. Trek, l = 900 mm      1 buah 

17. Cobra3 Basic Unit      1 buah 

18. Power supply, 12 V-      1 buah 

19. RS232 data cable      1 buah 

20. Software Cobra3 Timer / Counter    1 buah 

21. Double sockets,1 pair,red a.black    1 buah 

22. Source holder, swivel-type     1 buah 

23. Screen with plug, l = 100 mm    1 buah 

24. Support rod, stainless steel, l = 600 mm   1 buah 

25. Light barrier, compact     1 buah 

26. Boss head      1 buah 

27. PC, Windows Vista or higher    1 buah 

 

 

 
 

Gambar 1.  Rangkaian alat percobaan efek doppler 

 

 
 

Gambar 2. Diagram Rangkaian 
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B. Langkah Percobaan 

1. Pengukuran frekuensi 

• Rangkailah alat percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

1.  

• Jalankan program “measure” yang tersedia di dekstop komputer 

dan klik Gauge mode “timer” kemuadian atur parameter untuk 

pengukuran frekuensi berdasarkan Gambar 3. 

• Cek kekuatan sinyal yang paling kuat ketika counter menghitung 

pada jarak terbesar antara transmitter dan receiver. Jika sinyal 

kecil, tingkatkan pengaturan amplitudo dan atau pengaturan gain. 

• Pilih pengaturan kecepatan pada mobil dan ukur frekuensi beberapa 

kali dengan kondisi mobil diam, bergerak mendekat dan menjauh 

untuk sumber diam dan pengamat pada mobil, dan pengamat diam  

dan sumber pada mobil  (semuanya itu menggunakan kecepatan 

yang sama). 

• Pastikan mobil memiliki kecepatan konstan setelah itu hentikan 

sebelum memulai pengukuran frekuensi dengan menekan tombol 

kunci pada mobil. 

 

 
 

Gambar 3. Parameter pengukuran untuk pengukuran frekuensi. 

 

2. Pengukuran kecepatan 

• Atur program “Timer/Counter” berdasarkan parameter yang terlihat 

pada Gambar 4. 

• Ukur kecepatan mobil beberapa kali untuk kedua arah. 
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• Yakinkan bahwa layar lewat memalui sensor cahaya setelah 

kecepatan mobil menjadi konstan. 

• Kecepatan bisa berbeda antara arah maju dan mundur karena 

kontruksi mobil 

• Ulangi percobaan dengan pengaturan kontrol kecepatan mobil yang 

berbeda. 

 

 
 

Gambar 4. Parameter pengukuran untuk pengukuran kecepatan 

 

C. Tabel Data Percobaan  

 

Frekuensi pada 

saat diam: ..... Hz  

Gerakan Mendekat Gerakan Menjauh 

Kecepatan yang 

diukur 

 

 

   

Kecepatan suara:  

340 m/s 

Sumber 

Bergerak 

Pengamat 

Bergerak 

Sumber 

Bergerak 

Pengamat 

Bergerak 

Frekuensi yang 

diukur 

 

 

   

Frekuensi secara 

teori 
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GL-3 

PENYERAPAN GELOMBANG ULTRASONIK DI UDARA 

 

I. TUJUAN  

Adapun tujuan dilakukan praktikum ini, adalah: 

1. Untuk mengukur intensitas bunyi sebagai fungsi jarak sumber bunyi 

dengan cara menggerakkan receiver ultrasonik sepanjang arah rambatan 

gelombang bunyi. 

2. Untuk membuat plot grafik linear dan logaritma dari nilai intensitas bunyi 

sebagai fungsi jarak. 

3. Untuk mengetahui hukum absorpsi (penyerapan) dan menentukan 

koefisien absorpsi. 

4. Untuk membuktikan bahwa gelombang yang teremisi adalah gelombang 

bulat yang mendekati transmitter. 

 

II. DASAR TEORI 

 Gelombang bunyi longitudinal membutuhkan suatu medium untuk 

merambat, sebaliknya, gelombang elektromagnetik transversal dapat merambat 

pada ruang hampa udara (vakum). 

 Sebagai contoh, seharusnya diafragma loudspeaker bergetar dengan  

frekuensi f kemudian partikel udara yang ada di depannya akan ikut bergetar 

dengan frekuensai yang sama. Perpindahan partikel secara periodik akan 

menyebabkan densitas udara dan tekanan udara berubah secara periodik pada 

suatu titik (tekanan bunyi bolak-balik). Partikel yang dipindahkan akan 

mengalami tumbukan (momentum) dengan partikel didekatnya. Semua partikel 

akan bergetar di sekitar titik konstan saat terjadi perubahan momentum, hal ini 

yang dinamakan gelombang bunyi. Selanjutnya proses transmisi tidak terjadi 

tanpa kehilangan energi, sebaliknya, semakin besar jarak dari sumber, tekanan 

udara menjadi lebih kecil (lemah). Hal ini di sebabkan oleh gesekan di udara 

dan peningkatan temperatur antara posisi kompresi (temperatur tinggi) dan 

posisi penghalusan (temperatur rendah). 

Dengan gelombang bunyi datar, hukum penyerapan (absorbs) pada proses 

pelemahan tekanan bunyi p adalah : 

 

 p(x) = p (0) ����    (1) 

 

dimana p(0) adalah amplitudo awal dan p(x) adalah amplitudo pada jarak x 

dan a adalah koefisien absorbsi yang mempunyai titik konstan di bawah 

kondisi konstan dan bergantung terhadap frekuensi, temperatur, derajat 

kebebasan dari atom/molekul gas dan juga kelembaban relatifnya. Jika I(x) ≈ 

�� adalah benar besarnya intensitas bunyi, maka intensitas bunyi dapat 

diberikan pada persamaan : 
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I(x) = I(0) �����       (2)  

Ketika gelombang yang diemisikan oleh gelombang bunyi adalah 

gelombang sferis dan bukan gelombang datar, dan ketika energy bunyi 

diradiasikan pada daerah sferis sebanding dengan  ��. Intensitas bunyi I yang 

bekerja pada tiap daerah (luasan) dapat diubah menjadi  
�

�	
 . 

  Pada eksperimen ini, hanya tekanan bunyi yang diukur, bukan intensitas 

bunyi. Hal tersebut sebanding dengan kuadrat jarak tekanan bunyi alternating 

( I≈ ��). Penurunan terjadi secara terus menerus pada tekanan bunyi  
�

�
 , 

sebagaimana dijelaskan di depan. 

Pada jarak yang lebih besar, gelombang sferis dapat disumsikan kira-kira 

mendekati (seperti)  gelombang datar. 

  Dapat diketahui bahwa daerah pada jangkauan jauh (x > 0,7m) dengan 

akurasi yang baik di bawah kondisi eksperimen (f = 40 kHz, T =20 ̊C dan 

50% kelembaban relatifnya), nilai yang terukur berada pada garis lurus 

dengan kemiringan : 

 

∝	=	
�	��		.	�	�	

�����
 = 1,3 m��  (3) 

 

Pada pengubahan satuan desibel, digunakan cara yang sama sehingga 

didapatkan pelemahan L :  

 

L = 20 log
�

��
 = 10 



�
  (4) 

 Sebaliknya untuk jarak dekat, x < 0,7m , penurunan intensitas tidak dapat 

dijelaskan dengan hanya absorbsi udara saja. 

  Ketika diasumsikan bahwa gelombang sferis dihasilkan dari sumber bunyi 

dan penyerapan udara pada jarak yang sangat pendek diabaikan, maka 

intensitas akan mengalami reduksi sebesar 	
�

�
 . Semakin dekat dengan sumber, 

perambatan gelombang sferis berpengaruh terhadap penurunan intensitas. 

Gelombang sferis yang melalui jarak lebih jauh diasumsikan sebagai 

gelombang datar dan pelemahannya dapat menunjukkan ciri-ciri absorbsi 

udara. 

 

III. METODE PERCOBAAN  

A. Alat Percobaan  

Adapun alat dan bahan yang digunakan antara lain: 

1. Ultrasonic Unit      1 buah 

2. Power supply untuk ultrasonic unit, 5 VCD, 12 W 1 buah 

3. Ultrasonic transmitter on stem    1 buah 

4. Ultrasonic receiver on stem    1 buah 
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5. Digital multimeter     1 buah 

6. Bangku optik, ℓ = 150cm    1 buah 

7. Dasar kaki untuk bangku optik   2 buah 

8. Bantalan slide pada bangku optik,h = 80mm 2 buah 

9. Kabel penghubung, ℓ = 50cm, merah  1 buah 

10. Kabel penghubung, ℓ = 50cm, biru  1 buah 

 

 
 

Gambar 1. Rangkaian percobaan 

 

 

B. Langkah Percobaan  

1. Rangkailah alat percobaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 

dengan mengatur transmitter dan receiver memiliki ketinggian yang 

sama pada bangku optik. 

2. Sambungkan transmitter (diujung bangku optik) dengan soket dioda 

TR1 pada unit ultrasonik dan operasikan pada mode “Con”. 

3. Sambungkan receiver ke sebelah kiri soket BNC (utamakan ke 

amplifier). 

4. Sambungkan sinyal yang diterima ke keluaran analog pada multimeter 

digital untuk menampilkan penguatan dan perbaikan sinyal. 

5. Untuk memastikan kesesuaian antara sinyal masukan dan keluaran 

analog, hindari pengoperasiaan amplifier pada daerah saturasi (batas 

daya). Jika hal tersebut terjadi dan indikator diode “OVL” menyala 

maka kurangi amplitudo transmisi atau masukan penguatan. 

6. Pengukuran terdiri dari 2 macam.  

1) Pengukuran pertama adalah pengujian penyerapan gelombang 

ultrasonik di udara (pengukuran medan jauh), mulailah pengukuran 

pada jarak x antara transmitter dan receiver (x = 40cm), kemudian 

tambahkan jaraknya dengan step/interval ( 5-10cm). 
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2) Pengukuran kedua adalah menguji karakteristik gelombang sferis 

(bulat) dari gelombang teremisi (pengukuran medan dekat), 

mulailah pengukuran pada jarak 10 cm antara transmitter dan 

receiver, kemudian tingkatkan jaraknya sampai 40 cm secara 

bertahap dengan interval 2 cm. 

7. Atur sinyal yang diterima dengan tegangan max 3,3 - 3,4 V pada setiap 

awal pengukuran.  

8. Buatlah plot-plot grafik linear dan logaritma dari nilai intensitas bunyi 

sebagai fungsi jarak. 

 

C. Tabel Data Percobaan 

Pengukuran pertama: 

x (cm) U (Volt) Ln U 

40   

45   

..   

..   

Dst   

  

Pengukuran kedua: 

x (cm) U (Volt) 1/x (cm
-1
) 

10   

12   

..   

Dst   

40   
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GL-4 

MODULASI FREKUENSI (FM) 

DAN MODULASI AMPLITUDO (AM) 

 

I. TUJUAN 

Tujuan dilakukan percobaan ini adalah: 

a. Modulasi frekuensi (FM) 

Bertujuan untuk menunjukan proses modulasi frekuensi pada dasar 

rangkaian tes yang tersedia, yang menggambarkan secara rinci atribut, dan 

karakteristik untuk jenis modulasi osilasi. 

b. Modulasi Amplitudo (AM) 

1. Penyajian prinsip modulasi amplitudo untuk mengetahui prinsip kerja 

sekaligus parameternya 

2. Penyajian modulasi Double Side Band (DSB) yang dimaksudkan untuk 

membuktikan bahwa untuk DSB amplitude dari carier hampir 

sepenuhnya ditekan dan hanya dua sideband yang ditransmisikan. 

3. Untuk mengetahui prinsip-prinsip modulasi Single Side Band (SSB). 

 

II. DASAR TEORI 

Modulasi merupakan proses mengubau-ubah parameter suatu sinyal 

(sinyal pembawa atau carrier) dengan menggunakan sinyal yang lain (yaitu 

sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi). Sinyal informasi dapat 

berbentuk sinyal audio, sinyal video, atau sinyal yang lain. 

Berdasarkan parameter sinyal yang diubah-ubah, modulasi dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

A. Modulasi Frekuensi (FM) 

Modulasi frekuensi didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal 

pembawa (dari frekuensi tak termodulasinya) sesuai dengan amplitudo 

sesaat sinyal pemodulasi. Sinyal pembawa dapat berupa gelombang sinus, 

sedangkan sinyal pemodulasi (informasi) dapat berupa gelombang apa saja 

(sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lain misalnya sinyal audio). Gambar 

1 mengilustrasikan modulasi frekuensi sinyal pembawa sinusoidal dengan 

menggunakan sinyal pemodulasi yang juga berbentuk sinyal sinusoidal. 
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Gambar 1. (a) Sinyal pembawa (b) Sinyal pemodulasi (c) Sinyal termodulasi FM 

 

 Secara matematis, sinyal termodulasi FM dapat dinyatakan dengan: 

eFM = Vc sin ( ωc t + mf sin ωm t )  

dengan  

eFM : sinyal termodulasi FM  

em : sinyal pemodulasi  

ec : sinyal pembawa  

Vc : amplitudo maksimum sinyal pembawa  

mf : indeks modulasi FM  

ωc : frekuensi sudut sinyal pembawa (radian/detik)  

ωm : frekuensi sudut sinyal pemodulasi(radian/detik)  

 

Seperti telah dibahas di atas, pada modulasi frekuensi maka frekuensi 

sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan dengan 

besarnya amplitudo sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal 

pemodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM. 

Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan 

frekuensi sinyal pembawa disebut deviasi frekuensi. Deviasi frekuensi 

maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi 

tertinggi dengan terendahnya. Indeks modulasi FM (mf) merupakan 

perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal 

pemodulasi. 

mf = δ / fm     (2)  

dengan δ  : deviasi frekuensi maksimum fm : frekuensi maksimum sinyal 

pemodulasi mf : indeks modulasi FM  

Besarnya indeks modulasi FM dapat dipilih sebesar mungkin sejauh 

tersedia bandwidth (lebar bidang) untuk keperluan transmisinya. Biasanya 

besarnya indeks modulasi ini akan dimaksimalkan dengan cara mengatur 

besarnya deviasi frekuensi maksimal yang diijinkan.  
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Spektrum frekuensi sinyal fm dapat digambarkan sebagai berikut 

(fouisham, 1992:129) 

 
 

Gambar 2. Spektrum sinyal FM 

 

Terlihat dari gambar 2 , bandwich sinyal FM adalah tak terhingga. Namun 

pada praktik biasanya hanya diambil bandwith dari jumlah sideband yang 

signifikan. Jumlah sideband signifikan ditentukan oleh besar index 

modulasinya. 

 

B. Modulasi Amplitudo (AM) 

Pada modulasi amplitudo, sinyal pemodulasi atau sinyal informasi 

mengubah-ubah amplitudo sinyal pembawa. Besarnya amplitudo sinyal 

pembawa akan berbanding lurus dengan amplitudo sinyal pemodulasi. 

Frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih tinggi daripada frekuensi 

sinyal pemodulasi. Frekuensi sinyal pemodulasi biasanya merupakan 

sinyal pada rentang frekuensi audio (AF, Audio Frequency) yaitu antara 20 

Hz sampai denan 20 kHz. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa biasanya 

berupa sinyal radio (RF, Radio Frequency) pada rentang frekuensi tengah 

(MF, Mid-Frequency) yaitu antara 300 kHz sampai dengan 3 Mhz. Untuk 

mempermudah pembahasan, hanya akan didiskusikan modulasi dengan 

sinyal sinus.  
Jika sinyal pemodulasi dinyatakan sebagai e

m 
= V

m 
sin ω

m 
t dan sinyal 

pembawanya dinyatakan sebagai e
c 

= V
c 

sin ω
c 

t , maka sinyal hasil 

modulasi disebut sinyal termodulasi atau e
AM

. Berikut ini adalah analisis 

sinyal termodulasi AM.  

e
AM 

= V
c 
(1 + m sin ω

m 
t ) sin ω

c 
t  

       = V
c . 

sin ω
c 
t + m . V

c . 
sin ω

c 
t . sin ω

m 
t  

       = V
c . 

sin ω
c 
t + ½ m.V

c
.cos(ω

c 
- ω

m
) t  

- ½ m.V
c
.cos(ω

c 
+ ω

m
) t  

dengan  

eAM : sinyal termodulasi AM  

em : sinyal pemodulasi  

ec : sinyal pembawa  

Vc : amplitudo maksimum sinyal pembawa  
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Vm : amplitudo maksimum sinyal pemodulasi  

m : indeks modulasi AM  

ωc : frekuensi sudut sinyal pembawa (radian/detik)  

ωm : frekuensi sudut sinyal pemodulasi(radian/detik)  

Hubungan antara frekuensi sinyal dalam hertz dengan frekuensi sudut 

dinyatakan sebagai:  

ω = 2 π f  

Gambar 3 memperlihatkan sinyal informasi (pemodulasi), sinyal 

pembawa, dan sinyal termodulasi AM.  

Komponen pertama sinyal termodulasi AM (Vc sin ωc t) disebut 

komponen pembawa, komponen kedua ( yaitu ½ m.Vc.cos(ωc - ωm) t ) 

disebut komponen bidang sisi bawah atau LSB : Lower Side Band), dan 

komponen ketiga ( yaitu ½ m.Vc.cos(ωc + ωm) t ) disebut komponen 

bidang sisi atas atau USB : Upper Side Band). Komponen pembawa 

mempunyai frekuensi sudut sebesar ωc , komponen LSB mempunyai 

frekuensi sudut sebesar ωc - ωm , dan komponen USB mempunyai 

frekuensi sudut sebesar ωc + ωm .  

 
 

Gambar 3. (a) Sinyal pemodulasi (b) Sinyal pembawa 

(c) Sinyal termodulasi AM 

 

 
 

Gambar 4. Spektrum frekuensi sinyal termodulasi AM 

(C) 
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Pada Gambar 4 diperlihatkan spektrum frekuensi gelombang 

termodulasi AM yang dihasilkan oleh spektrum analyzer. Harga amplitudo 

masing-masing bidang sisi dinyatakan dalam harga mutlaknya. 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat Percobaan 

1. Interface untuk unit r di SO4203-2A    3 buah 

2. Eksperimen SO4203-2B                           3 buah 

3. Modulator FM / Emodulator SO4201-7v   1 buah 

4. Line pengukur, diatur 2mm unit r dalam/SO5146-1/     1 buah 

5. Colpitts / Hartley osilator SO4201-7L    1 buah 

 

 
 

Gambar 5. Rangkaian alat percobaan FM. 

 

 
 

Gambar 6. Rangkaian alat percobaan AM. 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Percobaan Modulasi Frekuensi 
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a. Hubungkan komputer ke “output FM 5vss”  

b. Gunakan 2 potensiometer “frequency” dan “finetuning” untuk 

mengatur frekuensi dengan nilai 100 kHz 

c. Atur frekuensi dari 50 kHz-150 kHz 

d. Atur pembangkit AF sampai 10 kHz dan 2 Vpp, terapkan sinyal 

masukan NF diinput 

e. Dari Gambar 5 gunakan satu saluran komputer untuk mengukur 

sinyal pada output dari modulator dan yang kedua untuk mengukur 

sinyal AF. 

  X= 10 Js/Divx/T(B), saluran A = 2v/Div AC 

  Canel B = 500mv/Div AC 

f. Dengan cara mengenal syarat “deviasi frekuensi” dan “phase 

deviasi”, diulangi langkah a-e namun diubah bentuk sinyal AF 

generator dari sinusoida menjadi bentuk persegi empat 

g. Ulangi langkah a dan b, namun diatur pembangkit AF sampai 10 

kHz dan 1vpp 

h. Kurangi amplitudo sinyal AF ke 0,5 vpp, lalu amati sinyal output 

modulasi dan dianalisis dengan fasenya  

i. Atur kembali amlitudo sinyal AF ke 1 Vss dan ditingkatkan 

frekuensi AF sampai 20 kHz 

j. Pada papan sirkuit cetak SO 4201-7v modulator FM / demolator 

“hubungkan output dari demodulator” FM out 5 Vss “ dengan input 

dari demodulator “FM” sesuai Gambar 5. 

k. Atur generator AF samapi 5 kHz dan 2 Vpp 

l. Gunakan komputer untuk mengamati sinyal pada output 

X = 20 Js / Divx / T(B) / , saluran A = 2 V/ Div AC 

Saluran B = 100 mv / Div AC 

2. Modulasi Amplitudo  

a. Atur sinyal pembawa pada nilai f = 455 kHz dan UOszil = 

100mVpp 

b. Terapkan sinyal masukan ke “komputer” dari rangkaian percobaan 

pada Gambar 6. 

c. Pada komputer ukurlah sinyal pada socket “keluaran AM” dari 

rangkaian percobaan. 

x = 10cs / Divx /T(A) saluran A = 500 mV/Div AC 

Canel B = mV / Div off 

d. Lepaskan koneksi  ke “komputer” dan “NF di input” dengan nilai-

nilai sinyal seperti sebelumnya, dengan potensiometer “pembawa 

null” disesuaiakan sinyalnya sehingga dispaly menampilkan sinyal 

tidak distorsi. 
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X=10 cs/ DIVx/T(B), saluran A= 500 mV / DIV AC 

Canel B = 500 mv/ DIV AC 

e. Lakukan koneksi ke “oscill” dan “NF di input “ dengan nilai-nilai 

sinyal seperti sebelumnya, dengan potensiometer “pembawa null” 

disesuaikan sinyal sehingga layar menampilkan sinyal tidak 

distorsi. 

X = 10 cs/DIV x/t(B), saluran A =500 mV / Div AC 

Cnel B = 500 mV/ Div AC 

f.   Atur sinyal AF kemudian amati awalnya, disesuaikan dengan 

program di komputer untuk dispaly-nya. 
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Sistematika Laporan Praktikum 

 

JUDUL PRAKTIKUM 

A. TUJUAN 

B.  DASAR TEORI 

C. METODOLOGI  

1.1 Alat dan Bahan 

1.2 Gambar Percobaan 

1.3 Langkah Percobaan 

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1.1 Data Hasil Percobaan 

1.2 Perhitungan 

1.3 Pembahasan 

E. PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1.2 Saran 

F. DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 

  



Buku Petunjuk Praktikum Gelombang T.A 2015-2016  26 

 

Format lampiran laporan sementara 

LAPORAN SEMENTARA 

PRKTIKUM GELOMBANG 

Judul percobaan:……………………… 

 

Berisi Tabel data hasil percobaan dan kesimpulan data sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Asisten Praktikum 

 

 

            

                                (                                 )  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Manual on PHYWE : Physics Laboratory Experiment. Jerman: PHYWE 

Systeme GmbH & Co. KG · D-37070 Göttingen 

https://meandmyheart.files.wordpress.com/2009/09/kuliah-3-modulasi-

amplitudo.pdf 

https://meandmyheart.files.wordpress.com/2009/09/kuliah-4-modulasi-

frekuensi.pdf 

 

 


