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PEMROSESAN SINYAL DIGITAL 1 (MSF4617) 
 

Drs. Agfianto Eko Putra, M.Si. 
(NIP: 132 092 926) 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

Dalam dekade terakhir ini, kita menyaksikan revolusi besar-besaran Teknologi 
Komputer dan ledakan dalam berbagai macam aplikasi yang mudah digunakan (user-
friendly applications). Revolusi ini masih berlanjut hingga saat ini dengan sistem 
komputer personal yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan sebuah 
server workstation yang mahal. Teknologi ini sudah seharusnya dimanfaatkan untuk 
meningkatkan proses pembelajaran sedemikian hingga menghasilkan proses 
pembelajaran yang efektif. 

 
Metode pembelajaran dalam pemrosesan sinyal digital telah mengalami 

berbagai macam perubahan dari tahun ke tahun, diawali dari format atau metode 
“kuliah-saja, satu-arah” hingga perkuliahan dengan proses pembelajaran yang 
terintegrasi dengan kegiatan laboratorium (teori dan praktek) dengan isu-isu yang 
diajarkan menggunakan perangkat keras PSD. Agar pembelajaran PSD menjadi 
efektif, maka komponen pembelajaran harus mampu memanfaatkan secara intensif 
penjelasan, pemberian contoh dan latihan yang berbasis Komputer dan Teknologi 
Informasi (Computer- and IT-based explanations, examples, and exercises). Dalam 
beberapa tahun belakangan ini, perangkat lunak MATLAB yang dikembangkan oleh 
The MathWorks, Inc. (http://www.mathworks.com), telah menjadi, secara de facto,
standar untuk komputasi numerik bagi komunitas pemrosesan sinyal dan dipilih 
sebagai sebuah platform untuk pengembangan algoritma. Sebenarnya ada beberapa 
alasan mengapa menggunakan MATLAB untuk pengembangan, tetapi alasan yang 
utama adalah karena MATLAB tersedia dalam berbagai platform sistem operasi 
(terutama Windows dan Linux). Tersedianya MATLAB student version memungkinkan 
penggunaannya dalam kelas-kelas pembelajaran PSD. Bahkan beberapa buku teks 
PSD yang banyak digunakan juga menggunakan MATLAB sebagai alat bantu (tools), 
selain juga menggunakan perangkat keras pengembang khususnya prosesor PSD 
(kebanyakan produksi Texas Instrument, Inc. (http://www.ti.com)).  

 
Mata kuliah PSD ini diberikan dalam 2 semester, RPKPS ini hanya digunakan 

untuk mata kuliah PSD 1, untuk mata kuliah PSD 2 digunakan RPKPS lain. Selain itu 
dianggap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PSD ini sudah cukup terbiasa 
menggunakan MATLAB, sehingga dalam kuliah ini tidak akan dibahas dasar-dasar 
penggunaan MATLAB. Selain itu saat ini sudah banyak dijumpai buku-buku belajar 
MATLAB, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris, selain itu juga dapat 
diperoleh berbagai macam tutorial MATLAB di Internet secara gratis (kata kunci 
pencarian pada http://www.google.com adalah “matlab tutorial filetype:pdf” –
tanpa tanda petik, untuk mendapatkan bahan-bahan tutorial MATLAB dalam format 
PDF (Portable Document Format). 
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B. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 
1. Nama Matakuliah 

PEMROSESAN SINYAL DIGITAL 1 

2. Kode/SKS 

MFS4617 / 3 sks 

3. Semester 

I (satu/gasal) 

4. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa memahami dan mampu 
menerapkan konsep-konsep Pemrosesan Sinyal Digital (PSD) yang meliputi:  

1. Pengertian atau ikhtisar tentang Pemrosesan Sinyal Digital (PSD) dan 
kelebihan-kelibahannya dibandingkan dengan Pemrosesan Sinyal Analog 
(PSA); 

2. Sinyal-sinyal dan sistem-sistem waktu-diskrit dalam ranah waktu (time 
domain); 

3. Penyajian atau deskripsi sinyal dan sistem waktu-diskrit dalam ranah 
frekuensi (frequency domain) melalui Analisa Fourier Waktu-Diskrit serta 
pencuplikan dan rekonstruksi sinyal; 

4. Penyajian atau deskripsi sinyal dan sistem dalam ranah frekuensi kompleks 
melalui Transformasi Z, termasuk Transformasi Z invers dan penyelesaian 
persamaan beda (difference equation) menggunakan Transformasi Z; 

5. Transformasi-Fourier Diskrit (TFD atau Discrete Fourier Transform – DFT), 
yaitu komputasi Transformasi Fourier serta implementasi yang efisien, 
termasuk konvolusi cepat (fast convolution) dan Transformasi Fourier 
cepat (FFT – Fast Fourier Transform); 

5. Outcome Pembelajaran 

a. Knowledge and understanding 
Memahami pengetahuan konsep-konsep dasar Pemrosesan Sinyal Digital yang 
meliputi: Pengertian dan penyajian sinyal-sinyal dan sistem waktu-diskrit 
dalam ranah waktu, penyajian sinyal dan sistem dalam ranah frekuensi 
melalui analisa Transformasi Fourier Waktu-Diskrit (TFWD atau Discrete-Time 
Fourier Transform – DTFT), penyajian sinyal dan sistem dalam ranah frekuensi 
kompleks melalui Transformasi Z dan komputasi dan implementasi 
Transformasi Fourier melalui Transformasi Fourier Diskrit (TFD atau Discrete 
Fourier Transform – DFT), termasuk konvolusi cepat dan FFT (Fast Fourier 
Transform). 

 
b. Intellectual (thinking) 

Memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep dasar Pemrosesan Sinyal Digital 
yang meliputi: Pengertian dan penyajian sinyal-sinyal dan sistem waktu-diskrit 
dalam ranah waktu, penyajian sinyal dan sistem dalam ranah frekuensi 
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melalui analisa Transformasi Fourier Waktu-Diskrit (TFWD atau Discrete-Time 
Fourier Transform – DTFT), penyajian sinyal dan sistem dalam ranah frekuensi 
kompleks melalui Transformasi Z dan komputasi dan implementasi 
Transformasi Fourier melalui Transformasi Fourier Diskrit (TFD atau Discrete 
Fourier Transform – DFT), termasuk konvolusi cepat dan FFT (Fast Fourier 
Transform). 
 

c. Practical skill 
Mampu menerapkan konsep-konsep dasar Pemrosesan Sinyal Digital yang 
meliputi: Mengenali dan menyajikan sinyal-sinyal dan sistem waktu-diskrit 
dalam ranah waktu, menyajikan sinyal dan sistem dalam ranah frekuensi 
melalui analisa Transformasi Fourier Waktu-Diskrit (TFWD atau Discrete-Time 
Fourier Transform – DTFT),  menyajikan sinyal dan sistem dalam ranah 
frekuensi kompleks melalui Transformasi Z dan melakukan komputasi dan 
implementasi Transformasi Fourier melalui Transformasi Fourier Diskrit (TFD 
atau Discrete Fourier Transform – DFT), termasuk konvolusi cepat dan FFT 
(Fast Fourier Transform). 

 

6. Jumlah Jam dan Pembagiannya 

Mata kuliah Pemrosesan Sinyal Digital 1 (PSD 1) ini dilaksanakan dalam satu 
semester dengan rencana ketentuan sebagai berikut: 

• Jumlah tatap muka : 14 x 3 jam (komposisi 2 dan 1 jam per minggu) 

• Ujian Tengah Semester : 1 kali 

• Ujian Akhir Semester : 1 kali 

• Kuis/tugas :  Online dan Offline (individu maupun kelompok) 

 

7. Jadual Kegiatan Mingguan 

 
PERTEMUAN :  MINGGU KE -1 

Estimasi waktu : 3 x 1 jam 

Pokok Bahasan : Pendahuluan Kuliah dan Pengantar PSD 

Sub Pokok Bahasan :  

1. Penjelasan secara umum tentang kuliah PSD 1: 

a. Penjelasan tentang kuliah dan silabus kuliah PSD 1 

b. Penjelasan tentang cara penilaian 

2. Gambaran umum tentang Pemrosesan Sinyal Digital: 

a. Gambaran aplikasi-aplikasi Pemrosesan Sinyal Digital. 

b. Bagaimana sinyal diproses? 

c. Keuntungan PSD terhadap PSA 
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d. Dua kategori PSD yang penting (yaitu analisa dan 
penapisan sinyal) 

3. Gambaran singkat tentang MATLAB dan PSD dalam MATLAB. 

Tujuan Khusus  : Mahasiswa dapat menjelaskan secara umum materi kuliah 
Pemrosesan Sinyal Digital 1 (PSD 1) dan tentang disiplin 
ilmu Pemrosesan Sinyal Digital itu sendiri serta kelebihan-
nya dibanding dengan pemrosesan sinyal analog (PSA). 

Metode : Kuliah, tanya-jawab dan diskusi 

Media : Slide (komputer), sumber online/internet. 

 

PERTEMUAN :  MINGGU KE – 2, 3 dan 4 

Estimasi waktu : 9 x 1 jam 

Pokok Bahasan : Sinyal-sinyal dan Sistem-sistem Waktu-diskrit 

Sub Pokok Bahasan :  

1. Sinyal-sinyal waktu diskrit, yang meliputi beberapa 
macam deret dasar, berbagai operasi pada deret dan 
beberapa hasil yang berguna termasuk sintesa cuplikan 
satuan, dekomposisi deret ganjil dan genap, deret 
geometrik dan korelasi antar deret. 

2. Sistem-sistem diskrit, yang merupakan sistem-sistem 
linear atau sistem linear time-invariant (Linear Time-
Invariant – LTI), konsep stabilitas dan kausalitas. 

3. Konvolusi, termasuk implementasi dalam MATLAB serta 
korelasi deret. 

4. Persamaan beda (difference equation) yang mencakup 
implementasi dalam MATLAB, tanggap masukan-nol dan 
kondisi-nol serta konsep dasar penapis-penapis digital 
(FIR dan IIR). 

Tujuan Khusus  : Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyajikan sinyal dan 
sistem waktu-diskrit dalam ranah waktu (time domain), 
serta menggunakan beberapa fungsi khusus MATLAB yang 
berhubungan dengan hal tersebut. 

Metode : Kuliah, penugasan dan diskusi offline/online 

Media : Slide (komputer), sumber online/internet. 

 
PERTEMUAN :  MINGGU KE – 5, 6 dan 7 

Estimasi waktu : 9 x 1 jam 

Pokok Bahasan : Analisa Fourier Waktu-diskrit 

Sub Pokok Bahasan :  
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1. Transformasi Fourier Waktu-diskrit (TFWD) atau Discrete-
time Fourier Transform (DTFT), termasuk dua sifat 
penting: periodik dan simetris. 

2. Sifat-sifat dari TFWD yang meliputi linearitas, 
penggeseran waktu dan frekuensi, konjugasi, pelipatan, 
simetris dalam deret real, konvolusi, pengalian dan 
energi. 

3. Penyajian sistem LTI dalam ranah frekuensi, yang 
meliputi: tanggap terhadap eksponensial kompleks 
(definisi tanggap frekuensi), deret sinusoidal, sembarang 
deret dan fungsi tanggap frekuensi dari persamaan beda.  

4. Pencuplikan dan rekonstruksi sinyal-sinyal analog yang 
meliputi pencuplikan (definisi sinyal pita-terbatas dan 
teorema prinsip pencuplikan), implementasi dalam 
MATLAB, rekonstruksi sinyal melalui konverter A/D 
(interpolasi zero-order hold (ZOH) dan interpolasi first-
order-hold (FOH) dan interpolasi cubic spline). 

Tujuan Khusus  : Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan penyajian 
sinyal dan sistem waktu-diskrit dalam ranah frekuensi 
(frequency domain), serta melakukan pencuplikan dan 
rekonstruksi sinyal analog. 

Metode : Kuliah, penugasan dan diskusi offline/online 

Media : Slide (komputer), sumber online/internet. 

 

PERTEMUAN :  MINGGU KE – 8, 9 dan 10 

Estimasi waktu : 9 x 1 jam 

Pokok Bahasan : Transformasi-Z 

Sub Pokok Bahasan :  

1. Transformasi-Z bilateral, sifat-sifat ROC atau Region Of 
Convergence.

2. Sifat-sifat penting dalam Transformasi-Z, yang meliputi 
linearitas, penggeseran cuplikan dan frekuensi, pelipatan, 
konjugasi kompleks, diferensiasi pada ranah-Z, pengalian, 
konvolusi serta mengenal beberapa pasangan dalam 
Transformasi-Z yang populer. 

3. Penjelasan tentang Transformasi balik-Z (termasuk 
implementasi dalam MATLAB). 

4. Penjelasan tentang cara penyajian sistem dalam ranah-Z 
yang meliputi fungsi sistem dari persamaan beda (definisi 
Fungsi sistem), fungsi alih, hubungan antar penyajian 
sistem serta stabilitas dan kausalitas (teorema stabilitas 
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dan kausalitas ranah-Z), serta implementasi dalam 
MATLAB. 

5. Cara menggunakan Transformasi-Z untuk menyelesaikan 
persamaan beda (definisi Transformasi-Z satu-sisi). 

Tujuan Khusus  : Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan penyajian 
sinyal dan sistem dalam ranah frekuensi kompleks, 
menggunakan MATLAB untuk menganalisa Transformasi-Z 
dan menghitung Transformasi balik-Z dan menggunakan 
Transformasi-Z untuk menyelesaikan persamaan beda. 

Metode : Kuliah, penugasan dan diskusi offline/online 

Media : Slide (komputer), sumber online/internet. 

 
PERTEMUAN :  MINGGU KE – 11, 12, 13 dan 14 

Estimasi waktu : 12 x 1 jam 

Pokok Bahasan : Transformasi Fourier Diskrit  atau DFT (Discrete Fourier 
Transform)

Sub Pokok Bahasan :  

1. Penjelasan tentang Deret Fourier diskrit yang meliputi 
hubungannya terhadap Transformasi-Z dan DTFT serta 
implementasi dalam MATLAB. 

2. Pencuplikan dan rekonstruksi dalam ranah-Z yang 
meliputi penjelasan teorema pencuplikan frekuensi, 
formula rekonstruksi dan interpolasi DTFT termasuk 
implementasi dalam MATLAB. 

3. Penjelasan tentang Transformasi Fourier Diskrit dan 
implementasinya dalam MATLAB. 

4. Penjelasan tentang sifat-sifat  DFT yang meliputi 
linearitas, pelipatan sirkular, konjugasi, simetris (yang 
menghasilkan komponen-komponen sirkular-genap dan 
sirkular-ganjil), penggeseran sirkular suatu deret, 
pengegseran sirkular dalam ranah frekuensi, penggeseran 
konvolusi, perkalian dan relasi Parseval. 

5. Konvolusi linear menggunakan DFT yang meliputi analisa 
ralat dan konvolusi blok, serta implementasi dalam 
MATLAB. 

6. Transformasi Fourier Cepat (FFT) yang meliputi 
pendekatan bagi-dan-gabungkan, algoritma radiks-2, 
konvolusi cepat dan konvolusi blok kecepatan-tinggi serta 
implementasi dalam MATLAB. 

Tujuan Khusus  : Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan Trans-
formasi Fourier serta implementasinya yang efisien, 
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termasuk konvolusi cepat dan FFT atau Fast Fourier 
Transform.

Metode : Kuliah, penugasan dan diskusi offline/online 

Media : Slide (komputer), sumber online/internet. 

 
8. Penilaian 

Matakuliah Pemrosesan Sinyal Digital 1 (PSD 1) ini menggunakan penilaian sebagai 
berikut dengan asumsi Kehadiran minimal sebesar 80%: 

 
a. Aktif dalam forum online : 10% 
b. Kuis dan penugasan (termasuk PR) : 30% 
c. UTS dan UAS : 60% 

 
Penilaian ke huruf didasarkan secara absolut, dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

• Nilai ≥ 85 mendapatkan ‘A’ � semua TIK tercapai; 
• Nilai ≥ 75 mendapatkan ‘B’ � sekitar 50% TIK tercapai; 
• Nilai ≥ 50 mendapatkan ‘C’ � kurang dari 50% TIK tercapai; 
• Nilai < 50 mendapatkan ‘D’ � kurang dari 25% TIK tercapai; 
• Tidak ada nilai ‘E’ kecuali sama sekali tidak aktif; 

 

9. Bahan, Sumber Informasi dan Referensi 

 
Referensi utama 
 
1. Ingle, Vinay K. dan Proakis, John G., 1997, Digital Signal Processing Using 

MATLAB v.4, PWS Publishing Company, Boston, Massachusset, USA. 
 
Referensi tambahan 
 
2. Burrus, Sidney C., McClellan, James H., Oppenheim, Alan V., Parks, Thomas W., 

Schafer, Roland W. dan Schuessler, Hans W., 1994, Computer-Based Excercises 
for Signal Processing Using MATLAB, Prentice Hall International, Inc., USA. 

3. Proakis, John G. dan Manolakis, Dimitris G., 1992, Digital Signal Processing: 
Principles, Algorithms, and Applications, 2nd edition, Macmillan Publishing 
Company, New York, USA. 

4. Smith, Steven W., 1999, The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal 
Processing, 2nd edition, California Technical Publishing, San Diego, USA. 

5. Stewart, R. W. dan Hoffman, M.W., 1998, Digital Signal Processing An “A” to “Z”,
BlueBox Multimedia. 

 
Catatan: Referensi 5 digunakan selama kuliah berlangsung sebagai acuan istilah-
istilah, definisi-definisi maupun teorema-teorema PSD. 
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Sumber informasi 

Website kuliah Pemrosesan Sinyal Digital 1: http://agfi.staff.ugm.ac.id/mfs4617.
Website buku Smith, 1999: http://www.dspguide.com.
Website untuk DSP An “A” to “Z”: http://www.unex.ucla.edu.

10. Resiko Kegagalan dan Rencana Antisipasi  

• Sejak awal sudah dijelaskan (sebagaimana rencana pertemuan minggu-1) 
aturan, materi atau silabus dan acara perkuliah hingga akhir semester; 

• Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir kuliah dikarenakan alasan-alasan 
yang dianggap sah, seperti musibah, sakit dan lain sejenisnya, dapat 
mengakses bahan kuliah dari internet serta berkomunikasi dengan dosen yang 
bersangkutan melalui email (agfi@ugm.ac.id) maupun forum kuliah internet 
yang sudah disediakan (http://elisa.ugm.ac.id). 

• Setelah jadwal kuliah ditetapkan, harus dilihat apakah kuliah akan berjalan 
sesuai dengan rencana (jumlah pertemuan dilengkapi), jika tidak (karena libur 
maupun dosen yang bersangkutan ada keperluan mendadak), maka 
diperlukan penggantian tatap muka kuliah di lain waktu atau penggantian 
kuliah dengan tugas yang sepadan. 

• Tidak ada susulan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, 
semua peserta kuliah diwajibkan mengikuti UTS dan UAS (tidak bisa salah 
satu saja). Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir saat UTS (bukan UAS) 
dengan alasan yang dibenarkan atau disetujui dosen yang bersangkutan 
dapat mengganti dengan tugas yang setara. 

• Bahan-bahan kuliah (handouts atau lecture notes) diberikan sebagai referensi 
dan antisipasi jika fasilitas OHP tidak bisa digunakan. 

 

C. PERENCANAAN MONITORING DAN UMPAN-BALIK 
 
1. Rencana Dokumen Kegiatan Mingguan 

Selain rencana dokumen dalam bentuk printout, juga diberikan sumber informasi 
melalui media internet dengan alamat http://elisa.ugm.ac.id dan email dosen: 
agfi@ugm.ac.id, sebagai media untuk: 

• Posting bahan atau handout kuliah yang bisa diperbaharui (update) setiap 
saat. 

• Posting bahan-bahan tambahan, misalnya: program-program contoh, 
utilitas untuk eksperimen dan lain sebagainya. 

• Informasi tambahan berkaitan dengan bahan-bahan kuliah yang sedang 
dibicarakan yang bisa berupa link ke website lain yang terkait maupun 
artikel-artikel online;

• Media komunikasi dan diskusi antara dosen dan mahasiswa. 
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Pertemuan Minggu-1 

• Topik Kegiatan: Pendahuluan Kuliah dan Pengantar PSD. 

• Jenis kegiatan: Penjelasan dan diskusi. 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 0 – Pendahuluan Kuliah PSD 1 

o 1 – Pengantar Pemrosesan Sinyal Digital 

• Referensi: 1 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang inti kuliah Pemrosesan Sinyal 
Digital khususnya Pemrosesan Sinyal Digital Bagian 1. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan secara umum: 

� Bagaimana sinyal diproses,  

� Apakah PSD itu,  

� Keuntungan-keuntungan menggunakan PSD dibandingkan 
PSA, serta  

� Dua kategori penting dalam PSD. 

� Gambaran singkat MATLAB dalam pemrosesan sinyal digital. 

 

Pertemuan Minggu-2 dan Minggu-3 

• Topik Kegiatan: Sinyal-sinyal dan Sistem-sistem Waktu-diskrit. 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 2A – Sinyal-sinyal Waktu-diskrit 

• Referensi: 1, 2 dan 4 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Berbagai macam deret-deret dasar yang mencakup deret:  

• Unit atau undak,  

• Step atau tangga,  

• Eksponensial nilai-nyata (real),  

• Eksponensial nilai-kompleks (complex),  

• Sinusoidal, acak dan  

• Periodik. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan dan memanfaatkan: 
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� Operasi-operasi pada deret, yang meliputi: 

• Penjumlahan sinyal, 

• Perkalian sinyal, 

• Penskalaan, 

• Penggeseran, 

• Pelipatan (folding), 

• Penjumlahan cuplikan, 

• Produk cuplikan, 

• Energi sinyal, dan 

• Daya sinyal. 

� Hasil penting dalam teori sinyal waktu-diskrit yang 
bermanfaat dalam pemrosesan sinyal digital, yang meliputi: 

• Sintesa (buatan) cuplikan undak atau unit,

• Dekomposisi komponen ganjil dan genap (odd and 
even synthesis), 

• Deret geometrik, dan  

• Korelasi antar deret. 

 

Pertemuan Minggu-4 

• Topik Kegiatan: Sinyal-sinyal dan Sistem-sistem Waktu-diskrit. 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 2B – Sistem-sistem Waktu-diskrit, konvolusi dan persaman beda. 

• Referensi: 1, 2 dan 4 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Sistem-sistem linear, yang meliputi: 

• Pengertian tentang sistem LTI atau Linear Time-
Invariant,

• Dua sifat penting sistem linear, yaitu: Stabilitas, yang 
merupakan sifat paling penting karena berkaitan 
dengan pembuatan sistem yang tidak berbahaya dan 
Kausalitas yang terkait dengan bisa tidaknya sistem 
diimplementasikan. 

� Konvolusi sebagai pernyataan bentuk tanggap atau respons 
dari sistem linear, dan 
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� Persamaan beda atau difference equation sebagai cara lain 
untuk menyatakan sistem linear dalam bentuk persamaan 
beda dengan koefisien-koefisien konstan yang linear, dengan 
bentuk penyelesaian yang meliputi: 

• Asumsi tanggap masukan-nol dan kondisi-nol, 

• Penapis digital atau digital filter sebagai bentuk khusus 
dari sistem LTI untuk fungsi seleksi atau diskriminasi 
frekuensi yang mencakup dua macam penapis: FIR 
(Finite Impulse Response) dan IIR (Infinite Impulse 
Response). 

 

Pertemuan Minggu-5 dan Minggu-6 

• Topik Kegiatan: Analisa Fourier Waktu-diskrit. 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 3A – Transformasi Fourier Waktu-Diskrit (DTFT) 

o 3B – Sifat-sifat DTFT. 

o 3C – Penyajian sistem LTI dalam Ranah Frekuensi 

• Referensi: 1, 2, 3 dan 4 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Apakah transformasi itu?  

� Mengapa diperlukan transformasi? 

� Transformasi Fourier Waktu-Diskrit atau DTFT (Discrete-Time 
Fourier Transform). 

� Dua sifat penting DTFT, yaitu: Periodik dan Simetris. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan sifat-sifat dari 
DTFT yang terkait dengan: 

� Linearitas, 

� Penggeseran dalam ranah waktu, 

� Penggeseran dalam ranah frekuensi, 

� Kojugasi, 

� Pelipatan, 

� Simetris dalam deret nyata, 

� Konvolusi, 

� Perkalian, dan 
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� Energi. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Apakah tanggap frekuensi itu? 

� Tanggap sistem terhadap eksponensial kompleks, 

� Tanggap sistem terhadap deret sinusoidal, 

� Tanggap sistem terhadap sembarang (arbitrary) deret, dan 

� Fungsi tanggap frekuensi yang berasal dari persamaan beda 
atau difference equation.

Pertemuan Minggu-7 

• Topik Kegiatan: Analisa Fourier Waktu-diskrit. 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 3D – Pencuplikan dan Rekonstruksi Sinyal-sinyal Analog 

• Referensi: 1, 2, 3 dan 4 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Pencuplikan dan teorema pencuplikan yang meliputi sinyal 
pita-terbatas (band-limited signal) dan prinsip-prinsip 
pencuplikan atau Teoream Nyquist. 

� Rekonstruksi dan proses rekonstruksi yang terkait dalam 
proses konverter A/D (analog ke digital), yang meliputi 
metode: 

• Interpolasi ZOH atau Zero-Order-Hold,

• Interpolasi FOH atau First-Order-Hold, dan 

• Interpolasi Cubic Spline.

Pertemuan Minggu-8 dan Minggu-9 

• Topik Kegiatan: Transformasi-Z 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 4A – Transformasi-Z, 

o 4B – Sifat-sifat Penting Transformasi-Z, 

o 4C – Transformasi Balik-Z. 

o 4D – Penyajian sistem dalam Ranah Z 
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• Referensi: 1, 2, 3 dan 4 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Alasan penggunaan Transformasi-Z, 

� Transformasi-Z bilateral (dua-sisi), dan 

� Sifat-sifat dari ROC atau Region Of Convergence atau Daerah 
Konvergensi (berupa lingkaran). 

o Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan sifat-sifat dari 
Transformasi-Z yang terkait dengan: 

� Linearitas, 

� Penggeseran dalam ranah cuplikan, 

� Penggeseran dalam ranah frekuensi, 

� Pelipatan, 

� Konjugasi kompleks, 

� Diferensiasi dalam ranah Z, 

� Perkalian, dan 

� Konvolusi 

o Mahasiswa dapat mengenal beberapa pasangan Transformasi-Z 
yang populer. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang komputasi Transformasi 
Balik-Z. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Pengertian Fungsi alih atau Transfer Function,

� Fungi alih yang berasal dari penyajian persamaan beda, 

� Penyajian Fungsi alih, 

� Hubungan antar berbagai macam penyajian sistem, serta 

� Sifat stabilitas dan kausalitas, yang mencakup teorema 
stabilitas dan teorema kausalitas dalam ranah-Z. 

 

Pertemuan Minggu-10 

• Topik Kegiatan: Transformasi-Z 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 4E – Penyelesaian Persamaan Beda dengan Transformasi-Z 

• Referensi: 1, 2, 3 dan 4 
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• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat melakukan penyelesaian persamaan beda 
menggunakan Transformasi-Z satu-sisi. 

 

Pertemuan Minggu-11 dan Minggu-12 

• Topik Kegiatan: Transformasi Fourier Diskrit  atau DFT (Discrete Fourier 
Transform). 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 5A – Deret Fourier Diskrit 

o 5B – Pencuplikan dan Rekonstruksi dalam Ranah-Z 

o 5C – Transformasi Fourier Diskrit (DFT) 

• Referensi: 1, 2, 3 dan 4 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Perbedaan antara Transformasi Fourier Waktu-Diskrit (DTFT) 
dan Transformasi-Z dengan Transformasi Fourier Diskrit (DFT 
– Discrete Fourier Transform), dan 

� Hubungan Transformasi Fourier Diskrit (DFT) dengan DTFT 
dan Transformasi-Z. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang: 

� Pengertian pencuplikan dalam ranah frekuensi (termasuk 
perbedaannya dengan pencuplikan dalam ranah waktu), 

� Proses atau komputasi rekonstruksi, dan 

� Interpolasi DTFT. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan Transformasi 
Fourier Diskrit atau DFT. 

 

Pertemuan Minggu-13 dan Minggu-14 

• Topik Kegiatan: Transformasi Fourier Diskrit  atau DFT (Discrete Fourier 
Transform). 

• Jenis kegiatan: Penjelasan, diskusi dan penugasan (kuis dan/atau PR) 

• Bahan Transparansi/OHP:  

o 5D – Sifat-sifat DFT 

o 5E – Konvolusi Linear menggunakan DFT 

o 5F – Transformasi Fourier Cepat (FFT) 
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• Referensi: 1, 2, 3 dan 4 

• Capaian tahapan pembelajaran: 

o Mahasiswa dapat menjelaskan tentang beberapa sifat dalam DFT 
yang terkait dengan: 

� Linearitas, 

� Pelipatan sirkular, 

� Konjugasi, 

� Sifat simetris untuk deret nyata, 

� Penggeseran sirkular deret, 

� Penggeseran sirkular dalam ranah frekuensi, dan 

� Konvolusi sirkular. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan konsep konvolusi 
linear menggunakan DFT, termasuk analisa ralat dan konvolusi blok. 

o Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan Transformasi 
Fourier Cepat atau Fast Fourier Transform (FFT) yang meliputi 
metode pedekatan bagi-dan-gabung, algoritma FFT radiks-2, 
konvolusi cepat dan Konvolusi blok kecepatan-tinggi. 

 

2. Rencana Dokumen Masukan dari Mahasiswa 

Dokumen untuk mendapatkan masukan dari mahasiswa dapat dilakukan setiap saat 
menggunakan formulir pada halaman berikut ini. 
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ADA YANG INGIN SAYA SAMPAIKAN 
 
Saya mengalami kesulitan dalam memahami konsep berikut: 
 

Kelas ini sampai saat ini informatif / menarik/ menghibur / ………………… (lingkari yang 
sesuai), karena: 
 

Kelas ini sampai saat ini membingungkan / membosankan / terlalu cepat / terlalu lambat / 
………………… (lingkari yang sesuai), karena: 
 

Akan lebih baik/menguntungkan jika bapak/ibu Dosen: 
 

Berikan penilaian dengan skala 1-5:  
1: jika Anda tidak/kurang setuju dengan pernyataan terkait 
5: jika Anda setuju dengan pernyataan terkait 
 
1. Dosen mampu menyampaikan dengan jelas dan mudah dipahami   … 
2. Dosen menanggapi kebutuhan, pertanyaan atau ide-ide mahasiswa   … 
3. Dosen memperlakukan mahasiswanya secara profesional    … 
4. Dosen sangat antusias terhadap mata kuliah dan selalu menekankan pentingnya 

menguasai mata kuliah tersebut        … 
5. Dosen menguasai materi kuliah secara keseluruhan     … 
6. Dosen menyiapkan kuliah dengan matang      … 
7. Dosen mendorong mahasiswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat baik secara 

online dan/atau offline …
8. Dosen menggunakan waktu kuliah secara efektif/efisien    … 
9. Dosen melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran/kuliah   … 
10. Dosen mengulang materi yang dirasa sulit dipahami     … 
11. Dosen menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan proses pembelajaran baik di 

kelas (offline) maupun di luar kelas (online)      … 
12. Materi kuliah (slide, handout, dll) sangat membantu dalam memahami 

suatu topik kuliah          … 
13. Berikan nilai total untuk dosen Anda       … 
 
Apa yang tidak Anda sukai dari cara mengajar Agfianto Eko Putra, saran apa yang bisa Anda 
berikan untuk memperbaikinya? 
 

Apa yang Anda sukai dari cara mengajar Agfianto Eko Putra, jika Ada, sehingga akan 
digunakan terus sekarang dan di masa-masa yang akan datang? 
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Formulir tersebut diisi (boleh diberi nama mahasiswa/i atau tidak) dan dimasukkan 
kedalam kotak surat dosen yang bersangkutan yang setiap 2 minggu sekali akan 
diperiksa, dengan demikian proses pembelajaran akan selalu diusahakan tetap 
sinkron dengan para mahasiswa dan akar permasalahan dalam proses pembelajaran 
bisa ditemukan sedini mungkin. 

 

D. PERENCANAAN EVALUASI (GAP DAN AKAR MASALAH) 
 

Rencana dokumen untuk evaluasi minimum menggunakan format mingguan, sesuai 
dengan pertemuan mingguan, dengan bentuk sebagai berikut: 

 

Minggu
Ke Materi Rencana 

target Capaian Hambatan 
(kendala) 

Alternatif 
perbaikan 

1
2

dst...      

Keterangan: 

Minggu ke Sesuai dengan jumlah minggu pertemuan yang direncanakan; 

Materi Diisi dengan topik kegiatan mingguan yang bersangkutan; 

 

Rencana 
Target 

Menyesuaikan dengan capaian tahapan pembelajaran, setiap 
minggu bisa berisi lebih dari 1 rencana; 

Capaian Sejauh apa rencana target bisa dipenuhi, bisa diisi dengan angka 
prosentase; 

Hambatan 
Atau kendala, diisi dengan analisa singkat tentang hambatan-
hambatan maupun kendala hingga Capaian tidak bisa 100% 
atau kurang dari 100%; 

Alternatif 
perbaikan Diisi dengan usulan-usulan atau saran-saran singkat perbaikan; 

 

Hasil evaluasi ini, karena format mingguan, bisa langsung digunakan untuk evaluasi 
diri sesegera mungkin, dengan demikian, dosen pengampu yang bersangkutan bisa 
langsung melakukan perbaikan pada minggu-minggu berikutnya. Selain itu juga bisa 
digunakan sebagai acuan atau referensi pengajaran. 

 

-- selesai -- 


