
PERCOBAAN 

SINTESIS DAN ANALISIS ISYARAT (SIMULASI) 

(Oleh : Sumarna, Lab-Elins, Jurdik Fisika FMIPA UNY) 

E-mail : sumarna@uny.ac.id 

 

Tujuan : 

1. Mengkonstruksi sinyal kompleks dengan MATLAB. 

2. Memahami bahwa sinyal kompleks (hasil penjumlahan lebih dari satu 

sinyal) dapat diuraikan kembali atas komponen-komponennya. 

3. Menggunakan FFT (Fast Fourier Transfor) untuk mengekstraksi sinyal 

menjadi komponen-komponenya. 

 

Alat :   

Laptop atau notebook yang dilengkapi dengan program aplikasi MATLAB. 

Disarankan untuk menggunakan MATLAB versi 7 ke atas. 

 
 
Langkah Percobaan : 

Susunlah program MATLAB dengan ketentuan dasar sebagai berikut : 

1. Buatlah minimal tiga isyarat sinusoidal masing-masing dengan frekuensi 

dan amplitudo yang berbeda. 

2. Gambarlah grafik (plot) masing-masing isyarat dengan waktu pada sumbu 

mendatar dan amplitudo pada sumbu vertikal. 

3. Jumlahkan semua isyarat pada langkah 1 tersebut (proses sintesis).  

4. Gambarlah grafik (plot) isyarat hasil penjumlahan itu dengan waktu pada 

sumbu mendatar dan amplitudo pada sumbu vertikal. 

5. Uraikan kembali (ekstraksi) hasil penjumlahan isyarat pada langkah 3 

tersebut dengan fungsi FFT yang ada di dalam MATLAB (proses analisis). 

6. Gambarlah grafik (plot) hasil ekstraksi tersebut dengan frekuensi pada 

sumbu mendatar dan amplitudo pada sumbu vertikal. 

7. Ulangilah langkah 1 s/d 6 untuk : 

a. Amplitudo yang berbeda (frekuensi dan beda fase tetap). 

b. Frekuensi yang berbeda (amplitudo dan beda fase tetap). 

c. Beda fase berbeda (frekuensi dan amplitudo tetap). 
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8. Amatilah semua grafik yang telah dihasilkan, kemudian susunlah deskripsi 

mengenai sintesis dan analisis sinyal. 

 

9. Berikut ini adalah contoh program MATLAB (tidak harus seperti ini) : 

Clear all; close all; clc; 

N = 1024; 

f1 = 150; 

f2 = 450; 

f3 = 1000; 

fs = 8000; 

n = 0 : N-1; 

 

y1 = (1/2) * sin (2 * pi * (f1/fs) * n); 

y2 = (1/3) * sin (2 * pi * (f2/fs) * n); 

y3 = (5/6) * sin (2 * pi * (f3/fs) * n); 

 

yjum = y1 + y2 + y3; 

 

figure (1); 

plot (n, y1); 

title (‘Isyarat y1(n)’); 

 

figure (2); 

plot (n, y2); 

title (‘Isyarat y2(n)’); 

 

figure (3); 

plot (n, y3); 

title (‘Isyarat y3(n)’); 

 

figure (4); 

plot (n, yjum); 

title (‘Isyarat  y1(n) + y2(n) + y3(n)’); 

 

y = fft (yjum,N); 

ymag = abs (y(1 : length (y)/2 +1)); 

f = fs / 2 * linspace (0, 1, length (y)/2 +1); 

 

figure (5); 

plot (f, ymag); 

axis ([0 0.5 e+004  0 max (abs (ymag))]); 

title (‘Hasil Ekstraksi dengan FFT’); 

 

10. Tulislah dasar teori yang mendukung analisis dan sintesis sinyal, seperti 

deret (analisis) Fourier. 

 



PERCOBAAN 

ANALISIS ISYARAT VIBRASI AKUSTIK 

(Oleh : Sumarna, Lab-Elins, Jurdik Fisika FMIPA UNY) 

E-mail : sumarna@uny.ac.id 

 

 

Tujuan : 

1. Menangkap sinyal vibrasi akustik (alat musik : gender, seruling, gong, 

garpu tala, resonator Helmholtz, dll.) dengan program MATLAB. 

2. Menganalisis spektrum frekuensi yang dihasilkan suatu sumber vibrasi 

akustik dengan fungsi FFT yang ada di dalam MATLAB. 

 

 

Alat :   

1. Laptop atau notebook yang dilengkapi dengan program aplikasi MATLAB. 

Disarankan untuk menggunakan MATLAB versi 7 ke atas dan laptop atau 

notebook yang ada saluran mic-nya.  

2. Mic Condensor. Yang dilengkapi dengan plug adapter-nya.  

3. Sumber bunyi (gender, gong, seruling, garpu tala, resonator Helmholtz, 

atau sumber bunyi yang lain). 

 

Langkah Percobaan : 

Susunlah program MATLAB dengan ketentuan dasar sebagai berikut : 

1. Rekamlah bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber vibrasi akustik 

(memanfaatkan saluran mic yang ada pada laptop atau notebook). 

2. Gambarlah grafik (plot) isyarat hasil rekaman tersebut dengan waktu pada 

sumbu mendatar dan amplitudo pada sumbu vertikal. 

3. Uraikan (ekstraksi) isyarat bunyi hasil rekaman tersebut dengan fungsi 

FFT yang ada di dalam MATLAB (proses analisis). 

4. Gambarlah grafik (plot) hasil ekstraksi tersebut dengan frekuensi pada 

sumbu mendatar dan amplitudo pada sumbu vertikal. 

5. Ulangilah langkah 1 s/d 4 untuk sumber bunyi yang berbeda-beda. 
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6. Amatilah semua grafik yang telah dihasilkan, kemudian susunlah deskripsi 

mengenai sintesis dan analisis sinyal. 

 

7. Berikut ini adalah contoh program MATLAB (tidak harus seperti ini) : 

 

Clear all; close all; clc; 

 

AI = analoginput (‘winsound’); 

Addchannel (AI, 1); 

 

Set (AI, ‘SampleRate’,8000); 

Set (AI, ‘SamplesPerTrigger’,8000); 

 

Start (AI); 

[data, time] = getdata (AI); 

Wavwrite (data, ‘Audio.wav’); 

 

plot (time, data); 

title (‘Isyarat bunyi terekaman’); 

xlabel (‘Waktu (detik)’); 

ylabel (‘Amplitudo’); 

 

N = 2^nextpow2(length (data(:,1))); 

fs = 8000; 

 

y = fft (data, N); 

ymag = abs (y(1:length(y)/2 +1)); 

f = fs/2 * linspace(0, 1, N/2 +1); 

 

figure, plot (f, ymag, ‘b’); 

title (‘Spektrum Bunyi’); 

xlabel (‘Frekuensi (Hz)’); 

ylabel (Amplitudo’); 

 

delete (AI); 

clear (AI); 

 

 

8. Tulislah dasar teori yang mendukung analisis sinyal diskret, seperti 

transformasi Fourier diskret (DFT),  FFT, dan vibrasi akustik. 

 

 

 



PERCOBAAN 

PEM-FITTING-AN DATA (SIMULASI) 

(Oleh : Sumarna, Lab-Elins, Jurdik Fisika FMIPA UNY) 

E-mail : sumarna@uny.ac.id 

 

 

Tujuan : 

1. Mem-fitting data dengan program MATLAB. 

2. Merepresentasikan data tak-linier menjadi bentuk linier. 

3. Membiasakan dengan pem-fitting-an data secara linier. 

 

Alat :   

Laptop atau notebook yang dilengkapi dengan program aplikasi MATLAB. 

Disarankan untuk menggunakan MATLAB versi 7 ke atas. 

 
 
Langkah Percobaan : 

Susunlah program MATLAB untuk  

1. Men-fitting data dalam bentuk least square. 

2. Data dimasukkan dari tombol kunci (key board). 

3. Berikut ini adalah contoh program MATLAB (tidak harus seperti ini) : 

 

Clear all; close all; clc; 

 

disp (‘Program Least Square Data Fitting’); 

disp (‘Masukkan data sekitar garis lurus’); 

 

ntitik = input (‘Masukkan titik data [x,y]: ‘); 

for ii = 1:ntitik 

 wadah = input (‘Masukkan pasangan [x,y]: ‘); 

 x(ii) = wadah (1); 

 y(ii) = wadah (2); 

end 

 

sumx = 0; 

sumy = 0; 

sumx2 = 0; 

sumxy = 0; 

for ii = 1:ntitik 

sumx = sumx + x(ii); 
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sumy = sumy + y(ii); 

sumx2 = sumx2 + x(ii)^2; 

sumxy = sumxy + x(ii)*y(ii); 

end 

xrerata = sumx/ntitik; 

yrerata = sumy/ntitik; 

miring = (sumxy – sumx*yrerata)/... 

   (sumx2 – sumx*xrerata); 

ypotong = yrerata – miring*xrerata; 

 

disp (‘Koefisien regresi garis least square :’); 

fprintf (‘Kemiringan (m) = %8.3f\n’, miring); 

fprintf (‘Perpotongan (b) = %8.3f\n’, ypotong); 

fprintf (‘Nomor Titik = %8d\n’, ntitik); 

 

plot (x,y,‘bo’); 

hold on; 

xmin = min (x); 

xmax = max (x); 

ymin = miring * xmin + ypotong; 

ymax = miring * xmax + ypotong; 

plot ([xmin xmax],[ymin ymax],’r-‘,’lineWidth’,2); 

hold off; 

 

title (‘\bfLeast Square Fitting’); 

xlabel (‘\bf\itx’); 

ylabel (‘\bf\ity’); 

legend (‘Data Masukan’,’Garis Fitting’); 

grid on 

 

 

4. Representasikan dalam bentuk linier dan fitting-lah dengan cara seperti di 

atas untuk data yang fungsi responnya berbentuk : 

a. Hiperbolik. 

b. Eksponensial (misal  Aex dengan A suatu konstanta). 

c. Bilangan berpangkat (misal 3x) 

d. Logaritmis. 

 

5. Tulislah dasar teori yang mendukung pem-fitting-an data, khususnya untuk 

least square data fitting. 

 


