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Abstrak – Saat ini banyak penelitian untuk membangun
sebuah jaringan sensor nirkabel bawah air yang menggunakan
sinyal akustik untuk aplikasi bawah air yang dikenal dengan
sebutan underwater acoustic. Namun gangguan kanal akustik
berupa multipath yang menyebabkan ISI membuat bandwith
yang tersedia terbatas. Teknik yang dianggap mampu untuk
mengatasi hal tersebut yaitu orthogonal frekuensi division
multiplexing (OFDM) dengan data rate yang tinggi. Pada
pengujian kanal AWGN nilai BER yang dihasilkan 0, sedangkan
pengujian pada kanal bawah air nilai BER yang diperoleh
cukup tinggi sekitar 0.5.
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I. PENDAHULUAN
Desain sistem komunikasi digital menggunakan sinyal
akustik untuk aplikasi bawah air adalah bidang yang sangat
menantang karena sifat yang sangat kompleks dari kanal
bawah air. Teknologi yang dikenal dengan sebutan akustik
bawah air (underwater acoustic) merupakan jawaban atas
tantangan terhadap keterbatasan kemampuan pengiriman
sinyal informasi pada medium air. Hal ini disebabkan karena
gelombang elektromagnetik dan radio tidak dapat mencapai
jarak yang jauh pada medium air karena akan menghasilkan
redaman yang sangat besar, sementara sinyal akustik dapat
mencapai jarak yang jauh walaupun dengan kecepatan dan
bandwidth yang terbatas.
Komunikasi bawah air digital bukan tanpa gangguan,
gangguan yang sering terjadi yakni akibat lintasan jamak,
selektifitas frekuensi/waktu, dan efek Doppler. Khususnya,
dibandingkan dengan saluran teresterial, saluran akustik
bawah air biasanya menunjukkan struktur lintasan jamak
dengan delay penyebaran lebih lama yakni puluhan milidetik.
Oleh karena itu, skema transmisi orthogonal frequency
division multiplexing (OFDM) muncul sebagai solusi yang
menarik berkat ketahanan terhadap kanal waktu-dispersif [1].
Modulasi multicarrier dalam bentuk pembagian frekuensi
orthognal multiplexing (OFDM) telah cukup berhasil
dikomunikasi broadband nirkabel melalui saluran radio,
termotivasi oleh fakta ini, para peneliti telah lama berusaha
untuk menerapkan OFDM di saluran akustik bawah air.
Terdapat beberapa penyelidikan intensif modem OFDM di
bawah air dengan menggunakan pemodelan kanal bawah air
[2-5].

Pada paper ini kami mencoba mendesain sebuah sistem
komunikasi multicarrier (OFDM) pada kanal akustik bawah
air. Pengujian sistem dilakukan dengan menghitung nilai BER
yang dihasilkan tiap model yang digunakan. Adapapun model
yang akan diuji yaitu sistem dengan AWGN, path loss,
multipath dan ambient noise.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Sistem Komunikasi Akustik Bawah Air
Akustik bawah air umumnya diakui sebagai salah satu
media komunikasi yang paling sulit yang digunakan saat ini.
Propagasi akustik terbaik didukung pada frekuensi rendah dan
bandwidth yang tersedia untuk komunikasi sangat terbatas
antara 10 – 15 khz. Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi komunikasi akustik untuk menyatakan
tantangan yang ditimbulkan pada komunikasi bawah air yaitu
path loss, noise, multipath, high delay dan variasi delay dan
doppler speed [6].
B. Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing (OFDM)
OFDM merupakan teknik transmisi data kecepatan tinggi
menggunakan beberapa sub carrier, sehingga kecepatan data
yang ditransmisikan menjadi lebih rendah. Pada teknik
transmisi OFDM setiap sub carrier tidak dialokasikan
berdasarkan bandwith yang ada, melainkan sub carrier
tersebut disusun saling overlapping dan orthogonal. Sifat
orthogonal diantara sub carrier inilah yang menyebabkan
munculnya
istilah
Orthogonal
Frekuensi
Division
Multiplexing. Dengan menggunakan teknik overlapping ini
dapat menghemat bandwith kanal hingga 50%. Spektrum
sinyal OFDM bisa dilihat pada gambar 2.

Gambar 1. Spektrum OFDM

Proses FFT dan IFFT merupakan kunci utama dalam
OFDM. IFFT berfungsi sebagai pembuatan simbol
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(modulator) OFDM dan FFT sebagai pengurai dari simbol
OFDM (demodulator). Untuk persamaan FFT dan IFFT dapat
ditulis sebagai berikut :
FFT
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Gambar 3. OFDM Secara Umum
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Dalam OFDM digunakan IFFT dalam pembuatan simbol
OFDM. Telah diketahui bahwa IFFT merupakan sebuah
fungsi yang merubah domain frekuensi menjadi domain
waktu. Tetapi pada OFDM sinyal masukan dari IFFT adalah
domain waktu, hal seperti ini tidak masalah karena IFFT
adalah sebuah konsep matematis yang tidak peduli apa yang
dihasilkan dan seperti apa masukannya. Asalkan selama yang
menjadi masukan berupa amplitudo dari beberapa sinusoida,
IFFT akan menghasilkan suatu nilai dalam bentuk domain
waktu [7].
Gambar 4. Sistem OFDM dengan AWGN

C. Cyclic Prefix
Pada kanal multipath suatu sinyal dapat mengalami
tundaan sehingga dapat menyebabkan Intersimbol Interference
(ISI) untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan cyclic
prefix. Panjang dari cyclic prefix harus lebih panjang daripada
respons impuls kanal. Cyclic prefix adalah salinan dari bagian
akhir simbol OFDM yang ditambahkan pada awal simbol
OFDM.

Gambar 5. Model Kanal Bawah Air
Gambar 2. Penambahan Cyclic Prefix

IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM
III. PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini perancangan sistem OFDM dilakukan dengan
menggunakan blok pada simulink. Adapun parameter OFDM
yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.
TABEL I. PARAMETER SISTEM OFDM
Frekuensi Sampling

9600 Hz

Jumlah Pilot
IFFT Size
Modulasi
Variasi Eb/No

4
128
QPSK
0-20

Berikut ini gambar sistem OFDM secara umum dan
gambar sistem OFDM yang telah dibuat dengan menggunakan
simulink

Pada bab ini dibahas pengujian sistem OFDM dengan
menggunakan 3 jenis kanal yaitu kanal AWGN, Multipath dan
kanal bawah air dengan mengamati nilai BER yang dihasilkan.
A. Sistem OFDM dengan AWGN
Pada pengujian sistem OFDM pada kanal AWGN model
simulink yang digunakan bisa dilihat pada gambar 4. Dari
table 2 dapat dilihat bahwa sistem OFDM yang dirancang
menghasilkan nilai BER sebesar 0 untuk semua nilai Eb/No.
Sehingga dapat disimpulkan sistem berjalan dengan sempurna.
B. Sistem OFDM dengan AWGN dan Multipath
Pada pengujian sistem OFDM ini menggunakan kanal
AWGN dan multipath kanal bawah air dimana model simulink
dapat dilihat pada gambar 6.

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering

66

TABEL II. HASIL PENGUJIAN
Eb/No
(dB)

AWGN

0
4
8
12
16
20

0
0
0
0
0
0

C. Sistem OFDM dengan Kanal Bawah Air
Pada sistem ini menggunakan kanal bawah air yang terdiri
dari AWGN, path loss, multipath dan ambient noise. Adapun
model simulink dan parameter yang digunakan dapat dilihat
pada gambar 7.

Pada penelitian ini diperoleh bahwa sistem OFDM yang
dirancang bekerja dengan baik pada kanal AWGN. Pengujian
sistem untuk multipath bawah air dapat bekerja dengan tingkat
keberhasilan 97%. Namun pada pengujian kanal bawah air
secara keseluruhan tingkat keberhasilan sistem OFDM yang
dibuat sebesar 50%. Sehingga diperlukan proses sinkronisasi
dan estimasi kanal yang lebih baik lagi. Penelitian selanjutnya
kami akan merancang sistem OFDM yang lebih handal dan
kompleks untuk kanal bawah air sehingga dapat
diimplementasikan secara real-time.
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