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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang  

 Kebutuhan manusia akan informasi yang cepat serta mempunyai kapasitas 

yang besar dan terjamin kerahasiaan informasinya membuat sistem komunikasi 

berkembang dengan pesat. Sistem komunikasi digital adalah sistem komunikasi 

yang banyak dipakai dan dikembangkan saat ini karena mempunyai kompatibilitas 

yang tinggi serta memiliki kualitas data yang lebih baik karena dapat dilakukan 

pengecekan kesalahan dalam transmisi datanya. 

Sistem komunikasi spread spectrum muncul untuk memenuhi kebutuhan 

akan sistem komunikasi yang dapat mengatasi masalah interferensi, menjamin 

kerahasiaan informasi yang dikirim, dan dapat beroperasi pada tingkat S/N (signal 

to noise ratio) yang rendah atau tahan terhadap derau yang besar. Dalam 

komunikasi radio sering terdengar adanya penyadapan pembicaraan pada 

handphone oleh pesawat radio lain. Namun dengan sistem spread spectrum hal 

tersebut dapat diatasi karena data yang dikirim adalah data acak yang dikenal 

sebagai noise. Jadi jika penerima tidak mengetahui kode yang digunakan untuk 

melebarkan spektrum, maka penerima hanya akan menerima sinyal noise saja. 

Untuk dapat mengetahui kode yang digunakan oleh pengirim, penerima 

sinyal dapat menggunakan beberapa metode. Salah satu metode pendeteksian 

yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah dengan menggunakan metode 

deteksi buta (blind detection). 
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I.2 Identifikasi Masalah  

Masalah yang akan diidentifikasi dalam Tugas Akhir ini adalah 

mensimulasikan pendeteksian sinyal DS – CDMA dengan algoritma 

pendeteksiannya dibuat lebih sederhana atau mendekati performansi matched 

filter. 

 

I.3 Perumusan Masalah 

Bagaimana mensimulasikan pendeteksian sinyal DS – CDMA dengan 

menggunakan metode deteksi buta (blind detection)? 

 

I.4 Tujuan 

 Mensimulasikan dan menganalisa pendeteksian sinyal DS – CDMA tanpa 

adanya informasi dari pengirim dengan algoritma pendeteksiannya dibuat lebih 

sederhana atau mendekati performansi matched filter. 

 

I.5 Pembatasan Masalah  

1) Deteksi dilakukan secara multiuser (dalam Tugas Akhir ini menggunakan 

maksimal 7 user).               

2)  Parameter yang dihitung adalah SNR (Signal to Noise Ratio). 

3)      Simulasi menggunakan  Matlab. 
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I.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir terdiri dari beberapa bab dengan garis besar sebagai 

berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perumusan 

masalah, tujuan, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan laporan 

Tugas Akhir.  

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori penunjang yang diperlukan dalam  

merancang simulasi pendeteksian sinyal DS – CDMA dengan menggunakan 

metode deteksi buta (blind detection). 

 BAB III PERANCANGAN SIMULASI 

Bab ini menguraikan tentang proses perancangan simulasi pendeteksian 

sinyal DS – CDMA dengan menggunakan metode deteksi buta (blind 

detection). 

 BAB IV  DATA PENGAMATAN DAN ANALISA 

Bab ini menjelaskan proses pengambilan data pengamatan dan melakukan 

suatu analisa. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab penutup laporan Tugas Akhir yang berisi 

kesimpulan dan saran. 


