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Kode Soal A

Petunjuk Penilaian:
 Total nilai untuk soal Multiple Choice (Pilihan Ganda) adalah 45; Jika jawaban Benar: Nilai +3; Jawaban Salah :

Nilai -2; Tidak menjawab (dikosongi): Nilai 0
 Total nilai untuk soal essay adalah 55, jika jawaban benar maksimum nilai sesuai dengan yang dikanan soal.

Multiple Choice

____ 1. Sinyal-sinyal berikut yang bukan merupakan aliasing dari  sinyal dengan Fs=40Hz, adalah
a. d.
b. e.
c.

____ 2. Berikut ini, mana yang bukan merupakan pemrosesan dasar pada sinyal
a. Scaling d. Delay
b. Addition e. Folding
c. Division

____ 3. Respon sistem dari untuk

a.

b.

c.

d.

e.

___ 4. Pernyataan berikut yang benar adalah

a. Sinyal diskrit adalah sama d. Mikrokontroler bisa digunakan
untuk mengolah sinyal analog



dengan sinyal digital secara langsung

b. Sampling adalah proses yang
harus dilalui untuk mengubah
sinyal analog menjadi digital

e. Quantizer digunakan untuk
mengubah sinyal digital menjadi
analog

c. Untuk mengolah sinyal digital
dibutuhkan ADC jika inputnya
adalah sinyal digital

____ 5. Pernyataan berikut yang salah adalah
a. Sistem statis adalah sistem yang

tidak tergantung dengan input
yang lalu atau yang akan datang

d. Sistem statis adalah sistem yang
tanpa memori

b. Jika y(n,k) = y(n-k), sistem ini
merupakan time variant

e. Sistem kausal adalah sistem
yang hanya tergantung pada
input sekarang dan input yang
lalu

c. Sistem kausal adalah sistem
yang tidak tergantung pada
input yang lalu

____ 6. Diketahui sebuah sinyal analog xa(t) = 3 cos 200t, Besarnya Fs minimum adalah
a. 100 Hz d. 400 Hz
b. 150 Hz e. 50 Hz
c. 200 Hz

____ 7. Diketahui sinyal dengan durasi terbatas x(n) = {2, 4, 0, 3}

Jika sinyal ini dinyatakan dalam unit impuls:

a.
b.
c.
d.
e.

____ 8. Pernyataan berikut yang salah, tentang sistem adalah
a. Hubungan input output dari

sistem waktu diskrit dapat
dinyatakan dengan ekspresi
matematika

d. Sistem adalah alat non fisik yang
melakukan operasi pada suatu
sinyal

b. Sistem adalah alat fisik yang
melakukan operasi pada suatu
sinyal

e. Pada komputasi sinyal digital
selalu dibutuhkan input yang
berupa sinyal analog

c. Sistem yang stabil adalah sistem
yang BIBO

____ 9. Berikut ini adalah yang bukan tujuan dari Komputasi Sinyal Digital
a. Untuk memperjelas gambar d. Untuk mendapatkan informasi

sesuai dengan keinginan kita
b. Supaya berjalan di perangkat

digital
e. Untuk menjernihkan suara

c. Menghilangkan gangguan



____ 10. Diketahui sebuah sinyal analog xa(t) = 3 cos 100t; untuk Fs=75 Hz, berapa x(n)
a. d.

b. e.

c.

____ 11. ; besarnya amplitudo, frekuensi, kecepatan sudut dan periode berturut-turut adalah
a. 10, ½ Hz,  rad/s, 2 s d. 10, 1Hz, ½ rad/s, 1 s

b. 10, ½Hz,  rad/s, 1s e. 10, 1Hz, 1 rad/s, 2 s

c. 10, 1Hz,  rad/s, 2 s

____ 12. Respon sistem dari untuk

a.

b.

c.

d.

e.

____ 13. Urutan proses yang terjadi pada ADC adalah
a. sampling, coding dan

quantization
d. coding, quantization dan

sampling
b. sampling, quantization dan

coding
e. quantization, coding dan

sampling
c. coding, sampling dan

quantization

____ 14. Manakah diantara pernyataan berikut yang salah tentang sinyal
a. x(t)=A cos 3t termasuk sinyal

analog
d. Besaran fisis/non fisis yang

tergantung pada ruang

b. Sinyal adalah data e. sinyal sinus adalah sinyal
random

c. Besaran fisis/non fisis yang
tergantung pada waktu



____ 15.

Sistem waktu diskrit dari diagram blok tersebut adalah
a.
b.
c.

d.

e.

Essay

16. Diketahui sinyal diskrit : nnx )
10

cos(35,6)(


 , tentukan jumlah bit yang diperlukan oleh ADC agar resolusinya

adalah =0,02; (Nilai 20)
17. Diketahui:

Gambarkan sinyal diskrit x(n-2); (Nilai 20)

18. Tentukan apakah sistem-sistem di bawah ini time-invariant atau time-variant; (Nilai 15)
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