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ABSTRAK 

 

 KAJIAN BEBERAPA PROTOKOL KOMUNIKASI CLUSTERING PADA 

SISTEM INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT PARKIR BERBASIS 

WIRELESS SENSOR NETWORK 

 

Oleh 

 

SAHRUL KAIS 
 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menyebabkan meningkatnya 

kepadatan lalu lintas dan sulitnya ketersediaan tempat parkir. Masalah yang 

menjadi fokus pada skripsi ini adalah dukungan teknologi untuk memantau 

ketersediaan tempat parkir. Wireless Sensor Network (WSN) merupakan sebuah 

teknologi yang dapat digunakan untuk maksud tersebut. Informasi yang diperoleh 

sensor node pada WSN akan dikumpulkan dan diolah di sink node. Metode 

pengiriman data pada WSN terbagi menjadi tiga, yaitu single-hop, multi-hop, dan 

clustering. Metode single-hop kurang efisien digunakan untuk area yang luas, 

karena setiap sensor node akan mengirim langsung ke sink node. Metode multi-hop 

juga kurang efisien digunakan karena sensor node yang berada pada akhir lintasan 

transmisi akan cepat mengalami kehabisan energi karena selalu menerima data dari 

sensor node lainnya dan meneruskannya ke sink node. Sedangkan dengan metode 

clustering hanya satu sensor node yang mengirim data ke sink node sebagai 

perwakilan dari anggota cluster, di mana kepala cluster dapat dipilih secara 

bergantian di antara satu sensor node yang ada pada satu cluster tertentu. Oleh 

karena itu, pada skripsi ini digunakan metode clustering untuk pengiriman data 

dengan tujuan memperlama lifetime jaringan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah pemodelan dan simulasi. Pemodelan yang dilakukan terdiri dari beberapa 

protokol clustering, yaitu protokol Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy 

(LEACH) dan Hybrid Energy-Efficient Distributed (HEED) dengan beberapa 

skenario yang di dalamnya terdapat atau tidak terdapat komunikasi intra-cluster 

dan komunikasi inter-cluster, serta dilakukan pengujian skenario satu buah 

protokol usulan. Protokol usulan adalah protokol yang menitikberatkan pada 

komunikasi intra-cluster dengan melihat energi sisa sensor node tetangga untuk 

melakukan transmisi data ke kepala cluster. Hasil simulasi yang diperoleh adalah 

skenario protokol HEED tanpa komunikasi intra-cluster dan tanpa komunikasi 

inter-cluster memiliki lifetime jaringan yang lebih lama dibandingkan dengan 

skenario lainnya. 

 

Kata kunci: Wireless Sensor Network (WSN), sensor node, Low-Energy Adaptive 

Clustering Hierarchy (LEACH), Hybrid Energy-Efficient Distributed (HEED), dan 

protokol usulan. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 EXPLORATION OF SOME CLUSTERING COMMUNICATION 

PROTOCOLS ON PARKING INFORMATION SYSTEM BASED ON 

WIRELESS SENSOR NETWORK 

 

By 

 

SAHRUL KAIS 

 

The increasing amount of vehicles in Indonesia has caused the increase of traffic 

density in roads and difficulties in parking spaces. The problem of this 

undergraduate thesis is focused on technology support for parking space 

availability monitoring. Wireless Sensor Network (WSN) is a technology that can 

be used for this purpose. Information obtained by the sensor node in WSN will be 

collected and processed at the sink node. Transmitting data in WSN is divided into 

three methods, they are single-hop, multi-hop, and clustering. The single-hop 

method is less efficient to use for large area, because of each sensor node will send 

directly to the sink node that is affected by distance. The multi-hop method is also 

less efficient, since the sensor node at the end of the transmission path will quickly 

run out of energy due to it always receives data from other sensor nodes and 

forward it to the sink node. While in the clustering method, only one sensor node 

sends data to the sink node as a representative of the cluster members. The cluster 

head can be selected among sensor nodes on a cluster following certain algorithm, 

so that it will save the energy of each sensor node. Therefore, this undergraduate 

thesis uses clustering method for transmitting data to prolong network lifetime. The 

research method used on this project is modeling and simulation. The modeling 

consists of several clustering protocols, that are Low-Energy Adaptive Clustering 

Hierarchy (LEACH) and Hybrid Energy-Efficient Distributed (HEED) protocols 

with several scenarios in which with or without intra-cluster communication and 

inter-cluster communication for each protocol, and a scenario of proposed 

protocol. The proposed protocol is a protocol that focuses on intra-cluster 

communication by looking at the sensor nodes’ residue energy of neighboring to 

transmit data to the cluster head. The simulation results depict that are the HEED 

protocol scenario without intra-cluster communication and without inter-cluster 

communication has a longer network lifetime compared to other scenarios. 

 

Keywords: Wireless Sensor Network (WSN), sensor node, Low-Energy Adaptive 

Clustering Hierarchy (LEACH), Hybrid Energy-Efficient Distributed (HEED), and 

proposed protocol. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi di Indonesia semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah kendaraan berkisar antara 6 % hingga 12 % dari tahun 

2011 hingga tahun 2016 [1]. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor pribadi sebesar 14,5 % dari tahun 2015, dengan rincian 

peningkatan jumlah mobil pribadi sebesar 8,16 % dan sepeda motor sebesar 6,34 

%. Jumlah kendaraan bermotor pribadi pada tahun 2016 mencapai 119.730.748 

unit, dengan rincian 14.580.666 unit mobil pribadi dan 105.150.082 unit sepeda 

motor [1]. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, beberapa masalah dapat 

terjadi, di antaranya adalah kepadatan lalu lintas dan penuhnya tempat parkir. 

Masalah yang diangkat di dalam skripsi ini adalah tentang masalah penuhnya 

tempat parkir yang diakibatkan semakin banyaknya kendaraan bermotor di 

Indonesia. 

 

Tempat parkir menjadi salah satu hal terpenting jika seseorang ingin berkunjung ke 

suatu tempat, misalnya ke pusat perbelanjaan, pusat hiburan, pusat wisata, dan lain-

lain. Namun, seringkali tempat parkir yang tersedia tidak mencukupi jumlah 

kendaraan yang akan parkir, sehingga pengendara kendaraan tersebut mencari 
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tempat parkir yang lain. Aktifitas tersebut dapat mengakibatkan pengendara 

menghabiskan waktu untuk mencari tempat parkir, masalah polusi kendaraan 

bermotor bahkan stres yang diakibatkan susahnya mencari tempat parkir yang 

kosong. Maka daripada itu, diperlukan suatu sistem informasi ketersediaan tempat 

parkir untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem informasi ketersediaan tempat 

parkir tersebut dapat menggunakan teknologi Wireless Sensor Network (WSN). 

 

WSN merupakan gabungan dari sistem tertanam tersendiri yang mampu 

berinteraksi dengan lingkungannya melalui sensor yang berbeda-beda, mampu 

mengolah informasi di suatu tempat, dan mampu mengomunikasikan informasi 

tersebut secara wireless dengan tetangganya [2]. WSN dapat diimplementasikan di 

berbagai bidang, antara lain dalam bidang militer, pertanian, kesehatan, deteksi 

bahaya dan bencana alam, bangunan dan infrastruktur, transportasi dan lalu lintas, 

dan pendidikan [3]. Pada skripsi ini WSN diaplikasikan dalam bidang bangunan 

dan infrastruktur, yaitu pada sistem informasi ketersediaan tempat parkir. 

 

Masalah utama yang ada di dalam WSN adalah tentang efisiensi energi dan lifetime 

dari WSN tersebut. Secara umum, metode pengiriman data atau routing protocol 

pada WSN terbagi menjadi tiga, yaitu single-hop, multi-hop dan clustering [11]. 

Single-hop memiliki kekurangan dalam hal efisiensi energi, karena setiap sensor 

node langsung mengirimkan data ke sink node. Multi-hop juga memiliki 

kekurangan, yaitu sensor node yang terakhir pada lintasan transmisi akan cepat 

kehabisan energi karena selalu menerima dan mengirimkan data ke sink node. Maka 

daripada itu digunakan clustering protocol. Dengan clustering protocol, terdapat 
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cluster head yang dapat mengirimkan data ke sink node sebagai perwakilan dari 

anggota cluster. Peran cluster head dapat secara bergantian dengan menggunakan 

protokol tertentu. Penelitian [11] menunjukkan bahwa metode pengiriman data 

secara clustering dengan protokol LEACH dapat mengurangi konsumsi energi 

komunikasi sebesar 8 kali lebih besar dibandingkan dengan metode pengiriman 

data secara single-hop dengan protokol direct transmission dan metode pengiriman 

data secara multi-hop dengan protokol minimum transmission-energy routing. 

Sensor node yang pertama kali mati dalam protokol LEACH lebih lama 8 kali 

dibandingkan dengan protokol direct transmission dan minimum transmission-

energy routing, sedangkan sensor node yang terakhir kali mati dalam protokol 

LEACH lebih lama 3 kali dibandingkan dengan protokol direct transmission dan 

minimum transmission-energy routing. 

 

Pada skripsi ini akan dibandingkan beberapa routing protocol berupa clustering 

yang ada untuk melihat routing protocol mana yang efisien untuk diaplikasikan ke 

dalam sistem informasi ketersediaan tempat parkir tersebut. Beberapa routing 

protocol tersebut antara lain merupakan clustering protocol berupa Low-Energy 

Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) [11], Hybrid Energy-Efficient 

Distributed (HEED) [12], dan protokol yang diusulkan yang berupa pemilihan 

Cluster Head (CH) berdasarkan energi sisa dan dalam pengiriman informasi dari 

suatu sensor node ke CH mempertimbangkan energi sisa sensor node tetangganya. 

Protokol yang diusulkan ini akan dibandingkan dengan protokol LEACH dan 

HEED. Protokol ini akan lebih baik dalam hal efisiensi energi suatu sensor node 

dan dapat memperlama lifetime jaringan dibandingkan dengan protokol LEACH 
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dan HEED, karena komunikasi antara satu sensor node dengan sensor node yang 

lainnya dalam hal pengiriman informasi mempertimbangkan energi sisa sensor 

node tetangganya dan pemilihan CH-nya mempertimbangkan energi sisa tertinggi 

dalam suatu cluster, sehingga hanya sensor node dengan energi sisa lebih tinggi 

saja yang dapat mengirimkan informasi hingga ke CH dan sensor node dengan 

energi sisa tertinggi saja yang dapat menjadi CH. Alasan utama memilih protokol 

LEACH yaitu sebagai pembanding karena protokol tersebut merupakan protokol 

clustering yang pertama kali muncul dalam dunia WSN. Sedangkan alasan utama 

dipilihnya protokol HEED yaitu karena salah satu parameter yang digunakan oleh 

parameter tersebut dalam pemilihan cluster head adalah dengan 

mempertimbangkan energi sisa, di mana parameter ini juga akan menjadi salah satu 

pertimbangan dalam pemilihan cluster head dan pembentukan komunikasi antara 

sensor node dalam satu cluster dalam mengirimkan informasi.  

 

1.2 Tujuan Skripsi 

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Membandingkan 3 buah routing protocol yang digunakan pada sistem informasi 

ketersediaan tempat parkir berbasis WSN; 

2. Menentukan routing protocol clustering mana yang memiliki disipasi energi 

yang merata untuk rancangan sistem informasi ketersediaan tempat parkir; 

3. Menentukan routing protocol clustering mana yang memiliki lifetime jaringan 

yang lebih lama untuk rancangan sistem informasi ketersediaan tempat parkir. 
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1.3 Manfaat Skripsi 

Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan model ketersediaan tempat parkir berbasis WSN; 

2. Mendapatkan rancangan routing protocol clustering sehingga dapat 

memperlama lifetime jaringan; 

3. Mendapatkan routing protocol yang efektif untuk rancangan sistem informasi 

ketersediaan tempat parkir; 

4. Menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana skenario yang akan dilakukan agar sesuai dengan pemodelan yang 

diinginkan; 

2. Bagaimana cara menentukan parameter simulasi; 

3. Bagaimana menyimulasikan agar sesuai dengan skenario dengan 

menggunakan software MATLAB. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sensor node yang akan disimulasikan dalam keadaan statis (diam) dan jenis 

cluster yang digunakan adalah deterministik; 

2. Lifetime jaringan akan selesai jika salah satu sensor node dalam jaringan 

mengalami kehabisan energi; 
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3. Hanya membandingkan pemilihan cluster head dengan protokol LEACH, 

HEED dan energi sisa tertinggi; 

4. Diasumsikan sink node memiliki energi yang tidak terbatas; 

5. Pemodelan komunikasi yang akan dilakukan hanya sampai di sink node; 

6. Tempat parkir yang diasumsikan berupa parkir mobil di pusat perbelanjaan 

atau hiburan/reakreasi; 

7. Simulasi menggunakan software MATLAB. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I.      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, rumusan 

masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II.     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan berupa literatur penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan topik skripsi ini, Wireless Sensor Network (WSN), arsitektur WSN, dan 

aplikasi WSN. 

BAB III.     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan, 

dan metode penelitian yang digunakan. 

BAB IV.      HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan dari hasil 

penelitian tersebut. 
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BAB V.      SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan 

saran untuk penelitian selanjutnya.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka dari Penelitian yang Berkaitan 

Penelitian pada skripsi ini mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya 

ataupun konsep-konsep tentang Wireless Sensor Network (WSN) dalam bidang 

sistem parkir dan mengenai konsep clustering protocol. 

 

Penulis pada [4] memaparkan karya ilmiah yang berjudul “A Survey on Clustering 

Routing Protocols in Wireless Sensor Networks”. Pemaparan dalam karya ilmiah 

tersebut berfokus kepada pembahasan tentang clustering routing protocol di WSN. 

Pada karya ilmiah tersebut, penulis memaparkan jenis-jenis clustering routing 

protocol yang ada di WSN, tahun ditemukannya ataupun diusulkannya, nama 

penemu clustering routing protocol tersebut, judul literatur yang ditulis, kontribusi 

utamanya, taksonomi metode clustering, konstruksi cluster berdasarkan clustering 

routing protocol, dan transmisi data berdasarkan clustering routing protocol dan 

penjelasan serta perbandingannya. 

 

Penulis pada [5] melakukan penelitian dengan judul “Wireless Sensor Network 

Protocol for Smart Parking Application Experimental Study on the Arduino 

Platform”. Pada penelitian tersebut, penulis menyajikan Wireless Sensor Network 

berbasis Arduino untuk memantau parkir menggunakan sistem non-standard low-
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power energy-balanced. Cluster network yang diajukan menggunakan topologi 

Single-Hop Clustering. Jaringan sensor dibagi menjadi lima grup, empat sebagai 

cluster dan satu sebagai sink node. Protokol yang digunakan oleh penulis pada [5] 

adalah Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy Protocol (LEACH) dan 

Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol (TEEN). Namun, 

penulis telah merubah protokol LEACH, yang sebelumnya berdasarkan 

probabilitas untuk pemilihan cluster head, menjadi dengan menggunakan tingkat 

sisa energi. Penulis pada [5] menggunakan Seeeduino platform sebagai arsitektur 

sensor node. Software Library yang digunakan antara lain Low-Power Library, 

nRF24 Module Library, Distance Sensor Library, Cluster Network Library, 

Detecting Car Library, dan Node Energy Library. Parameter yang dieksperimenkan 

adalah konsumsi energi, rasio packet loss, dan sinkronisasi. Adapun simpulan dari 

penelitian tersebut adalah sistem ini diimplementasikan dengan menggunakan 

Seeeduino development boards, nRF24L01 low-power RF modules, dan Sharp IR 

distance sensors. Hasilnya menunjukkan bahwa baterai, sensor, dan radio bukanlah 

pilihan hardware yang optimal untuk aplikasi WSN ini. Meskipun Arduino mudah 

digunakan sebagai platform sumber eksperimen terbuka, saat ini bukan platform 

yang paling tepat untuk mengembangkan aplikasi WSN daya rendah. 

 

Penulis pada [6] melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan 

Konsumsi Daya dan Masa Hidup Jaringan pada protokol Routing LEACH dan 

HEED di Wireless Sensor Network”. Penulis pada [6] membandingkan antara 

protokol routing LEACH dan HEED dalam hal konsumsi energi dan masa hidup 

jaringan. Penelitian pada [6] ini menggunakan software MATLAB untuk 
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melakukan simulasi. Alur penelitian yang pertama kali dilakukan adalah mengatur 

parameter untuk routing protokol LEACH dan HEED. Adapun parameter yang 

diatur nilainya antara lain adalah luas wilayah, letak sink node, energi awal, 

frekuensi, sensitivitas, volume data, arus pancar, arus terima, gain, dan tinggi 

antena. Hasil yang diperoleh anatara lain yaitu protokol HEED membutuhkan 

konsumsi energi yang lebih sedikit daripada protokol LEACH, sehingga dapat 

memperlama lifetime jaringan dan berdampak pada maksimalnya jumlah data yang 

dikirimkan. Protokol LEACH lebih cocok untuk penggunaan jaringan dalam skala 

kecil, sedangkan protokol HEED lebih cocok untuk penggunaan jaringan dalam 

skala lebih besar dikarenakan kestabilannya dalam konsumsi energi dan pengiriman 

data. 

 

Penulis pada [7] melakukan penelitian dengan judul “Smart Parking System using 

Wireless Sensor Networks”. Pada penelitian tersebut, penulis menerapkan wireless 

sensor network pada sistem smart parking yang memiliki tempat parkir dengan 

jumlah lantai yang lebih dari satu. Sistem tersebut memiliki beberapa perangkat 

utama, antara lain mote, repeater, dan Central Supervisory Station (CSS). Mote 

yang digunakan berupa Crossbow IRIS – XM210 dengan papan sensornya 

menggunakan MDA100CB yang dilengkapi dengan sensor cahaya jenis CdSe 

photocell. CdSe photocell menggunakan algoritma thresholding untuk mengatasi 

kondisi cahaya yang berubah-ubah ketika akan melakukan sensing slot tempat 

parkir. Central Supervisory Station (CSS) akan mengolah data yang diterima oleh 

mote yang melakukan sensing di area tempat parkir dan memlihat kondisi fisik 

terbaru dari seluruh mote. Jenis routing yang digunakan adalah multi-hop, di mana 
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mote yang akan mengirimkan data ke CSS terlebih dahulu mengirimkan datanya ke 

repeater. Sistem ini akan menunjukkan slot parkir mana yang kosong. Selain itu 

sistem ini akan mengirimkan pesan biaya parkir ketika akan keluar dari tempat 

parkir. Pesan ini berupa SMS (Short Message Service) yang dikirimkan dari CSS 

melalui modem GSM. CSS mengirimkan pesan tersebut ke nomor yang 

dimasukkan pengendara ketika akan masuk ke area tempat parkir. Kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah sistem ini berhasil diterapkan pada tempat parkir 

yang memiliki lantai lebih dari satu. Sistem yang dibuat seluruhnya bersifat 

otomatis, hemat energi, dan hemat biaya. Menurut perhitungan yang dilakukan, usia 

baterai diperkirakan 1,58 tahun tanpa mempertimbangkan konsumsi daya pada 

prosesor dalam keadaan idle. Pemanfaatan algoritma thresholding pada setiap mote 

bekerja baik untuk mendeteksi ada atau tidaknya kendaraan di tempat parkir. 

 

Penulis pada [8] melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Jaringan Sensor 

Nirkabel Dengan Metode Pengiriman Pembagian Slot Waktu Pada Sistem Deteksi 

Parkir Sepeda Motor”. Penulis membuat sistem pendeteksian ada atau tidaknya 

sepeda motor pada slot parkir. Penulis menerapkan protokol Time Division Multiple 

Access (TDMA) pada setiap sensor node client untuk menjadwalkan pengiriman 

datanya agar tidak terjadi tabrakan data dan juga menggunakan metode Timing-

synch Protocol for Sensor Network (TPSN) untuk penyetaraan waktu yang akan 

menunjang metode TDMA. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu node 

base dan node client. Node client digunakan untuk mengambil data di area parkir, 

sedangkan node base berfungsi untuk mengolah data yang diperoleh dari node 

client. Node client terdiri dari power supply, mikrokontroler, modul nRF24L01, dan 
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sensor ultrasonik. Sedangkan node base terdiri dari power supply, mikrokontroler, 

dan modul nRF24L01. Sensor ultrasonik diletakkan pada garis blok parkir bagian 

depan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sensor ultrasonik 

mampu mendeteksi adanya kendaraan di slot parkir tersebut. Protokol  TPSN 

berhasil diimplementasikan dan memperoleh rata-rata waktu penyetaraan antara 

node client dan node base sebesar kurang dari 50 detik. Protokol TDMA juga 

berhasil diimplementasikan dengan jumlah 5 time slot. Sehingga penelitian ini 

membuktikan bahwa dengan Protokol  TPSN dan TDMA dapat mengatasi tabrakan 

data pada sistem deteksi parkir sepeda motor berbasis wireless. 

 

Kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas masing-masing membahas tentang 

routing protocol dan masalah konsumsi energi yang rendah di WSN untuk 

memperlama lifetime jaringan. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas tentang 

routing protocol yang akan dirancang dengan melihat dari protokol LEACH dan 

HEED. 

 

2.2 Wireless Sensor Network (WSN) 

WSN merupakan salah satu jaringan wireless terdistribusi yang memanfaatkan 

teknologi Embedded System dan seperangkat sensor node, untuk melakukan proses 

sensor, monitoring, pengiriman data, dan penyajian informasi ke pengguna melalui 

komunikasi internet [3]. 

 

Wireless sensor merupakan suatu infrastruktur yang terdiri dari sensing 

(pengukuran), perhitungan, dan elemen komunikasi yang memberikan seorang 
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administrator kemampuan untuk mengukur, mengobservasi, dan menanggapi 

kejadian dan fenomena di suatu lingkungan tertentu. Adapun administrator dapat 

berupa masyarakat, pemerintah, pengusaha, atau entitas industrial. Sedangkan 

lingkungan dapat berupa dunia fisik, sistem biologikal, atau kerangka teknologi 

informasi [8]. 

 

WSN merupakan kumpulan dari sejumlah sensor node yang berfungsi untuk 

mengambil data dari sebuah lingkungan fisik, untuk kemudian mengirimkan data 

tersebut ke server, dan kemudian diolah menjadi sebuah informasi bagi seorang 

pengguna [3]. 

 

Sensor node biasanya tersebar di bidang sensor (sensor filed) seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2.1. Setiap sensor yang tersebar ini, mempunyai kemampuan untuk 

mengumpulkan data dan merutekan data kembali ke sink node/gateway pengguna 

akhir [2]. 

 

 

Gambar 2.1 Gambaran Arsitektur WSN [2] 

 

Pada gambar di atas, terdapat komponen-komponen utama dalam WSN, antara lain 

sensor node, sink node, internet dan satelite (sebagai contoh gateway), dan task 
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manager node (pengguna). Pada gambar di atas, pengiriman informasi dilakukan 

secara multi-hop antara satu sensor node dengan sensor node yang lainnya. Multi-

hop merupakan komunikasi antara sensor node yang dilakukan dengan 

mengirimkan informasi ke tetangganya yang dekat, kemudian informasi yang telah 

diterima dikirimkan ke tetangganya yang dekat dan begitu seterusnya sampai 

menuju ke sink node. Sedangkan pengiriman data yang lainnya dapat menggunakan 

single-hop, yaitu sensor node langsung mengirimkan informasi ke sink node tanpa 

melalui perantara sensor node lain. 

 

Sensor node dapat mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sumber dan sebagai router. 

Sensor node sebagai sumber berarti sensor node dengan informasi kejadian yang 

menunjukkan tingakatan fungsionalitas komunikasi yang mentransmisikan 

paketnya ke sink node. Sedangkan sensor node sebagai router berarti sensor node 

yang berpartisipasi mengirimkan paket yang diterima dari sensor node lainnya ke 

tujuan selanjutnya dalam jalur multi-hop ke sink node [2]. 

 

Sebuah WSN dapat terdiri dari banyak sensor node dan minimal satu buah sink 

node. Sink node berperan sebagai ujung dari sistem di WSN yang berbasis Ad Hoc. 

Sink node dapat memiliki peran sebagai pengumpul data ataupun sebagai gateway 

ke jaringan publik [3]. 

 

2.3 Implementasi Wireless Sensor Network (WSN) 

Implementasi WSN dalam berbagai bidang kehidupan manusia antara lain dalam 

bidang militer, pertanian, kesehatan, deteksi bahaya dan bencana alam, bangunan 

dan infrastruktur, transportasi dan lalu lintas serta pendidikan [3]. 
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2.3.1 Implementasi WSN dalam Bidang Militer 

Implementasi dalam bidang ini diharapkan mampu menciptakan sebuah sistem 

militer yang tangguh dan cerdas di dalam mengendalikan, memantau, mengontrol 

kegiatan militer, area militer dan area pertahanan, serta mendeteksi kemungkinan 

adanya serangan musuh [3]. 

 

2.3.2 Implementasi WSN dalam Bidang Pertanian 

Implementasi dalam bidang ini antara lain untuk membantu memantau proses 

pertumbuhan tanaman, air, dan tanah yang akan berdampak kepada hasil pertanian 

[3]. 

 

2.3.3 Implementasi WSN dalam Bidang Kesehatan 

Bidang kesehatan yang di dalamnya diimplementasikannya teknologi informasi 

umumnya dikenal dengan E-Health atau Smart Health [3]. 

 

2.3.4 Implementasi WSN dalam Bidang Deteksi Bahaya dan Bencana Alam 

Implementasi lainnya adalah dalam bidang deteksi bahaya dan bencana alam antara 

lain adalah membantu deteksi terjadinya gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah 

longsor [3]. 

 

2.3.5 Implementasi WSN dalam Bidang Bangunan dan Infrastruktur 

Implementasi WSN dalam bidang lainnya adalah dalam bidang bangunan dan 

infrastruktur. Beberapa hal yang dibahas antara lain untuk area parkir kendaraan, 

smart home dan smart building, deteksi asap rokok pada ruangan, deteksi pecahan 



16 
 

 

kaca, pemantauan dan deteksi suhu ruangan serta deteksi dini kebakaran dan asap 

kendaraan [3]. 

 

2.3.6 Implementasi WSN dalam Bidang Transportasi dan Lalu lintas 

Implementasi WSN dalam bidang transportasi dan lalu lintas antara lain untuk 

memantau trafik dan kemacetan lalu lintas, manajemen ruas jalur utama dan jalur 

bebas, pembayaran tol secara elektronik, meminimalisasi terjadinya tabrakan di 

jalan raya, manajemen transit, operasional jalan raya, manajemen kemacetan, dan 

penyajian informasi kepada pengunjung [3]. 

 

2.3.7 Implementasi WSN dalam Bidang Pendidikan 

Pemanfaatan WSN dalam bidang pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar di sekolah dan perguruan tinggi dibentuk ke dalam E-Learning berbasis 

mobile dan Ubiquitous Learning [3]. 

 

2.4 Routing Protocol dalam WSN 

Berdasarkan struktur jaringan, routing protocol dalam WSN dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu flat routing dan hierarchical routing. Dalam topologi flat, semua sensor 

node mengerjakan tugas yang sama dan mempunyai fungsionalitas yang sama 

dalam jaringan. Transmisi data ditunjukkan dengan hop ke hop biasanya 

menggunakan cara flooding. Jenis flat routing dalam WSN meliputi Flooding and 

Gossiping, Sensor Protocols for Information via Negotiation (SPIN), Directed 

Diffusion (DD), Rumor, Greedy Perimeter Stateless Routing (GPSR), Trajectory 

Based Forwarding (TBF), Energy-Aware Routing (EAR), Gradient-Based Routing 
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(GBR), Sequential Assignment Routing (SAR), dan lain-lain. Dalam jaringan skala 

kecil flat routing protocol relatif efektif. Namun, tidak efektif dalam jaringan skala 

besar karena sumbernya terbatas, sehingga semua sensor node menghasilkan 

pemrosesan data dan penggunaan bandwidth yang lebih banyak. Selanjutnya, pada 

topologi hierarchical, sensor node mengerjakan tugas yang berbeda dalam WSN 

dan biasanya terorganisasi ke dalam cluster menurut persyaratan atau metrik yang 

spesifik. Secara umum, setiap cluster terdiri dari sebuah kepala kelompok yang 

disebut sebagai cluster head (CH) dan sensor node lainnya disebut member nodes 

(MNs) atau ordinary nodes (Ons). Secara umum, sensor node dengan energi 

tertinggi bertindak sebagai CH dan mengerjakan tugas pemrosesan data dan 

transmisi informasi, sedangkan sensor node dengan energi rendah bertindak 

sebagai MNs dan mengerjakan tugas sensing informasi. Jenis-jenis clustering 

routing protocol dalam WSN meliputi Low-energy Adaptive Clustering Hierarchy 

(LEACH), Hybrid Energy-Efficient Distributed clustering (HEED), Distributed 

Weight-based Energy-efficient Hierarchical Clustering protocol (DWEHC), 

Position-based Aggregator Node Election protocol (PANEL), Two-Level 

Hierarchy LEACH (TL-LEACH), Unequal Clustering Size (UCS) model, Energy 

Efficient Clustering Scheme (EECS), Energy-Efficient Uneven Clustering (EEUC) 

algorithm, Algorithm for Cluster Establishment (ACE), Base-Station Controlled 

Dynamic Clustering Protocol (BCDCP), Power-Efficient Gathering in Sensor 

Information Systems (PEGASIS), Threshold sensitive Energy Efficient sensor 

Network protocol (TEEN), The Adaptive Threshold sensitive Energy Efficient 

sensor Network protocol (APTEEN), Two-Tier Data Dissemination (TTDD), 
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Concentric Clustering Scheme (CCS), Hierarchical Geographic Multicast Routing 

(HGMR), dan lain-lain [4]. 

 

2.5 Taksonomi Karakteristik Cluster 

Taksonomi dalam WSN umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam karakteristik 

cluster, karakteristik claster-head, proses clustering dan proses algoritma secara 

keseluruhan [4]. 

 

Berdasarkan karakteristik cluster, jenis-jenis skema clustering dapat dibagi menjadi 

empat bagian, yaitu dari sisi variabilitas jumlah cluster, keseragaman ukuran 

cluster, intra-cluster routing, dan inter-cluster routing. 

 

Pertama yaitu dari sisi variabilitas jumlah cluster, skema clustering dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tetap dan berubah-ubah. Pada skema yang 

terdahulu, pengaturan cluster head telah ditentukan dan jumlah cluster adalah tetap. 

Namun dalam skema akhir-akhir ini, jumlah cluster berubah-ubah, di mana CH 

dipilih secara acak atau berdasarkan beberapa aturan [4]. 

 

Kedua yaitu dari sisi keseragaman ukuran cluster, protokol clustering routing 

dalam WSN dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu merata dan tidak 

merata. Dengan pengertian lain secara berturut-turut adalah cluster dengan ukuran 

yang sama dan cluster dengan ukuran yang berbeda dalam jaringan [4]. 
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Ketiga yaitu dari sisi intra-cluster routing, terdiri dari dua jenis yaitu metode 

routing secara single-hop dan multi-hop intra-cluster. Untuk metode single-hop 

intra-cluster, semua MN dalam cluster mengirimkan data ke CH secara langsung. 

Sebaliknya, pada multi-hop intra-cluster, relay data digunakan ketika MN 

berkomunikasi dengan CH dalam cluster [4]. 

 

Keempat yaitu dari sisi inter-cluster routing, dibagi menjadi dua kelas yaitu metode 

single-hop inter-cluster dan multi-hop inter-cluster. Pada metode single-hop inter-

cluster, semua CH berkomunikasi dengan sink node secara langsung. Berbeda 

dengan single-hop inter-cluster, relay data digunakan oleh CH dalam skema multi-

hop inter-cluster [4]. 

 

2.6 Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) 

LEACH diusulkan oleh Heinzelman dan kawan-kawan. Ide dasar dari LEACH 

telah menjadi inspirasi bagi banyak clustering routing protocol yang berikutnya. 

Tujuan utama dari LEACH adalah untuk memilih sensor node sebagai CH dengan 

rotasi, sehingga disipasi energi tinggi dalam berkomunikasi dengan sink node 

menyebar ke semua sensor node dalam jaringan [4]. 

 

Sensor memilih sendiri untuk menjadi cluster head pada waktu tertentu dengan 

probabilitas tertentu. Node cluster head ini memberitahukan statusnya ke sensor 

node lain dalam jaringan. Setiap sensor node menentukan cluster mana yang 

diinginkan dengan memilih cluster head yang membutuhkan energi komunikasi 

minimum. Setelah semua sensor node tersebut tersusun dalam cluster, setiap cluster 
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head menciptakan jadwal untuk sensor node dalam cluster-nya. Hal ini 

memungkinkan komponen radio setiap sensor node non-cluster head harus 

dimatikan setiap saat kecuali selama waktu transmisinya. Setelah cluster head 

memiliki semua data dari sensor node di cluster-nya, sensor node cluster head 

mengumpulkan data dan kemudian mentransmisikan data yang telah digabungkan 

ke sink node [8]. 

 

LEACH dalam pengoperasiannya dibagi menjadi beberapa sesi, jumlah sesi ini 

didasarkan pada jumlah CH yang akan diinginkan serta waktu observasinya. Setiap 

sensor node dalam LEACH dipastikan akan menjadi CH, sehingga kedudukan CH 

akan bergantian dan karena hal tersebut, cluster dalam LEACH formasinya 

dinamis. LEACH mempunyai dua fase, yaitu fase setup dan steady state [6]. 

 

Pada fase setup, terjadi proses penentuan CH dan pembentukan cluster. Pada proses 

penentuan CH, protokolnya diawali dengan memutuskan dahulu cluster serta 

persentase CH yang inginkan dan juga masa aktif sensor node selama nanti menjadi 

CH. Proses selanjutnya yaitu setiap sensor node akan memutuskan apakah akan 

menjadi CH atau tidak selama sesi tersebut. Pengambilan keputusan tersebut 

dilakukan oleh sensor node dengan memilih angka acak antara 0 dan 1. Jika angka 

tersebut bernilai kurang dari batas threshold, maka sensor node akan menjadi CH 

pada sesi tersebut. Sedangkan persamaan threshold-nya adalah sebagai berikut. 

 

T (n) = 
𝑃

1−𝑃∗(𝑟∗𝑚𝑜𝑑
1

𝑃
)
          jika n ∈ G 

  = 0                     untuk lainnya  (2.1) 
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Di mana: 

P = persentase CH yang diinginkan; 

r = sesi saat ini; 

G = jumlah sensor node yang belum pernah menjadi CH pada 1/P sesi terakhir. 

 

Kemudian diikuti proses pembentukan cluster, pertama adalah sensor node yang 

bertindak sebagai CH akan memberikan pesan kepada sensor node lainnya. 

Kemudian sensor node non-CH tadi menerima pesan dan akan memberitahu CH 

bahwa sensor node tersebut ingin bergabung dengan cluster-nya. Kemudian 

dipilihlah anggota cluster dengan skema tertentu. Kemudian CH membentuk 

TDMA schedule dan menyebarkannya ke semua sensor node. Dalam TDMA, 

jumlah slot sama dengan jumlah sensor node dalam cluster [6]. 

 

Kemudian masuk fase steady state, yaitu terjadi proses transfer data antara sensor 

node yang terdiri dari aktivitas transmisi dan observasi. Waktu steady state lebih 

lama jika dibandingkan dengan fase setup, hal ini karena transfer data yang terjadi 

melalui transmisi radio yang dilakukan secara intensif [6]. 

 

 

2.7 Hybrid Energy Efficient Distributed Clustering(HEED) 

HEED diperkenalkan oleh Younis dan Fahmy, merupakan protokol clustering 

WSN multi-hop yang membawa routing clustering hemat energi dengan 

pertimbangan eksplisit energi [4]. 

 

Tujuan secara keselurahan dari pendekatan HEED adalah untuk memperlama 

lifetime jaringan. Untuk alasan ini, pemilihan kepala cluster didasarkan terutama 
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pada energi sisa setiap node. Untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperlama 

lifetime jaringan, HEED mempertimbangkan “biaya komunikasi” intra-cluster 

sebagai parameter clustering sekunder. Sebagai contoh, biaya dapat diartikan 

sebagai fungsi kedekatan tetangga atau kepadatan cluster [12]. HEED mempunyai 

tiga tahapan dalam pembentukan cluster-nya, yaitu tahap inisialisasi, tahap utama, 

dan tahap akhir. 

 

Pada tahap inisialisasi, setiap sensor node akan mencari sensor node tetangganya 

yang ada pada cakupan cluster. Sensor node akan mem-broadcast biaya ke semua 

sensor node tetangganya. Kemudian, setiap sensor akan menetapkan 

probabilitasnya untuk menjadi CH dengan persamaan sebagai berikut [6]: 

CHprob = Cprob * Eresidual / Emax                      (2.2) 

Di mana: 

Cprob = presentase awal cluster head dari keseluruhan n sensor node; 

Eresidual = energi saat ini di sensor; 

Emax = energi maksimum. 

 

Kemudian masuk ke tahap utama, yang terdiri dari beberapa iterasi. Pada tahap ini, 

setiap sensor node akan mendapatkan pesan dari CH yang telah ada. Kemudian 

sensor node tersebut akan memilih sebuah sensor node dengan biaya terendah, jika 

sensor node tidak memperoleh CH, maka sensor node tersebut memilih dirinya 

sendiri untuk menjadi CH dan mengirimkan pesan pengumuman tentang perubahan 

status sensor node tersebut kepada tetangganya. Pada akhirnya setiap sensor node 

kemudian akan menggandakan nilai CHprob dan kemudian akan menuju ke fase 

iterasi berikutnya. Iterasi teraebut akan berakhir jika CHprob mencapai nilai 1. 



23 
 

 

Sehingga terdapat dua jenis status sensor node yang akan disebarkan ke 

tetangganya, yaitu sensor node bersifat tentatif menjadi CH dan sensor node 

bersifat permanen menjadi CH [6]. 

 

Kemudian pada tahap terakhir, masing-masing sensor node membuat keputusan 

yang terakhir tentang statusnya, baik itu mengambil CH dengan cost yang terendah 

maupun mengumumkan dirinya sebagai CH [6]. 

 

2.8 Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatasi masalah 

transportasi yang beraneka ragam, instrumen yang umum dikenal adalah peraturan, 

perizinan lokasi parkir dan pengendalian harga/tarif parkir [13]. 

 

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir dilakukan dengan 

memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu 

lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa [13]. 

 

SRP digunakan untuk mengukur kebutuhan akan ruang Parkir.  Tetapi, penentuan 

SRP perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut [13]. 

 

2.8.1 Dimensi Kendaraan Standar untuk Mobil Penumpang 

Adapun dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang ditunjukkan pada 

Gambar 2.2. 



24 
 

 

 

 

Gambar 2.2 Dimensi Kendaraan Standar Untuk Mobil Penumpang [13] 

 

 

2.8.2 Ruang Bebas Kendaraan Parkir 

Ruang bebas kendaraan diberikan dengan arah lateral dan longitudinal kendaraan. 

Ruang bebas arah lateral ditetapkan saat pintu terbuka. Hal ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir di 

sampingnya, saat penumpang turun dari kendaraannya. Sedangkan ruang bebas 

arah longitudinal dimaksudkan agar tidak terjadi benturan antara mobil dengan 

dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang. Jarak bebas arah lateral diambil 

sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal diambil sebesar 30 cm [13]. 

 

2.8.3 Lebar Bukaan Pintu Kendaraan 

Ukuran bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang 

memanfaatkan fasilitas parkir [13]. Jenis bukaan pintu akan dibedakan menurut 

penggunanya. Perbedaan ini ditampilkan dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Lebar Bukaan Pintu Kendaraan [13] 

 

Jenis Bukaan Pintu 
Pengguna dan/atau 

Peruntukan Fasilitas Parkir 
Golongan 

Pintu depan/belakang  

terbuka tahap awal 55 cm 
 Karyawan/Pekerja Kantor 

 Tamu/Pengunjung pusat 

kegiatan perkantoran, 

perdagangan, pemerintahan, 

Universitas 

 

 

I 

Pintu depan/belakang  

terbuka penuh 75 cm 
 Pengunjung tempat olahraga, 

pusat hiburan/rekreasi, hotel, 

pusat perdagangan 

eceran/swalayan, rumah 

sakit, bioskop 

 

 

II 

Pintu depan terbuka 

penuh dan ditambah 

untuk pergerakan kursi 

roda 

 Orang cacat  

III 

 

2.8.4 Penentuan SRP 

Berdasarkan Tabel 2.1, penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan 

menjadi tiga golongan seperti yang disajikan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Penentuan SRP [13] 

 

Jenis Kendaraan SRP (m2) 

1. a. Mobil penumpang untuk golongan I 

b. Mobil penumpang untuk golongan II 

c. Mobil penumpang untuk golongan III 

2,30 x 5,00 

2,50 x 5,00 

3,00 x 5,00 

2. Bus/truk 3,40 x 12,50 

3. Sepeda motor 0,75 x 2,00 

 

Adapun rincian SRP khusus untuk mobil penumpang digambarkan pada Gambar 

2.3. 
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Gambar 2.3 SRP untuk Mobil Penumpang [13] 

 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Golongan I 

B = 170 a1 = 10 Bp = B + O + R = 230 

O = 55  L = 470 Lp = L + a1 + a2 = 500 

R = 5  a2 = 20 

Golongan II 

B = 170 a1 = 10 Bp = B + O + R = 250 

O = 75  L = 470 Lp = L + a1 + a2 = 500 

R = 5  a2 = 20 

Golongan III 

B = 170 a1 = 10 Bp = B + O + R = 300 

O = 80  L = 470 Lp = L + a1 + a2 = 500 

R = 5  a2 = 20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat penelitian untuk skripsi ini adalah sebagai berikut. 

Waktu  : Agustus 2018 – Juli 2019; 

Tempat : Laboratorium Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, 

  Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Satu buah laptop; 

2. Software MATLAB. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pemodelan dan simulasi. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

melakukan metode ini adalah sebagai berikut. 
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3.3.1 Studi Literatur 

Tahapan ini berupa mencari informasi yang berkaitan dengan topik yang berkaitan, 

baik melalui buku, jurnal-jurnal, internet ataupun penelitian-penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan topik ini. 

 

3.3.2 Pemodelan dan Simulasi 

Setelah melakukan studi literatur, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan 

pemodelan dari sistem yang berupa skenario simulasi sistem yang akan dikerjakan, 

dengan menggunakan parameter-parameter apa saja yang diperlukan dalam 

simulasi beserta dengan model-model matematis yang diperlukan. Kemudian 

membuat flow chart program simulasi dan selanjutnya membuat program simulasi 

di software MATLAB. 

 

3.3.2.1 Pemodelan Sistem 

Tahapan pertama dalam pemodelan adalah dengan membuat asumsi-asumsi yang 

akan diterapkan dalam simulasi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain adalah sink 

node memiliki energi yang tidak terbatas dan lifetime jaringan akan berakhir apabila 

salah satu sensor node mengalami kehabisan energi. Routing protocol yang 

digunakan adalah clustering routing protocol, di mana akan dibandingkan antara 

clustering routing protocol jenis Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy 

(LEACH), Hybrid Energy-Efficient Distributed clustering (HEED) dan juga akan 

dibandingkan dengan usulan protokol yang menitikberatkan pada komunikasi 

intra-cluster dengan melihat energi sisa sensor node tetangga untuk melakukan 

transmisi data ke Cluster Head (CH). Tempat parkir diasumsikan khusus untuk 
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parkir mobil di pusat perbelanjaan atau hiburan/rekreasi. Sesuai dengan Tabel 2.1, 

maka golongan kendaraan penumpangnya adalah golongan II. Adapun pada 

percobaan awal, akan dicoba mensimulasikan tempat parkir dengan dua buah 

barisan tempat parkir. Dalam satu baris terdapat sebanyak tujuh buah slot tempat 

parkir, dengan sebuah gang di antara kedua baris parkir tersebut. Sedangkan 

menurut Departemen Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Darat pada tahun 

1996, ukuran gang untuk desain tempat parkir adalah selebar 6 meter untuk arus 

dua arah tanpa fasilitas pejalan kaki [14]. Adapun luas total dari desain awal satu 

area tempat parkir ini dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. 

 

Lebar total dua baris tempat parkir = 250 cm x 7= 1750 cm = 17,5 m, 

Panjang total dua baris tempat parkir = (500 cm x 2) + 6 m     =  16 m, 

Sehingga luas desain awal satu area tempat parkir adalah seluas 280 m2. 

 

Satu baris dalam sistem parkir tersebut menunjukkan satu buah cluster. Jarak antara 

sensor node satu dengan sensor node yang lainnya adalah terpisah sejauh 250 cm 

atau 2,5 m dengan asumsi sensor node diletakkan di depan dengan posisi tengah-

tengah slot parkir.  Sedangkan jarak area parkir ke sink node diasumsikan sejauh 

200 m. 
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Desain awal dan penempatan sensor node ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 
 

Gambar 3.1 Desain Awal Penempatan Sensor Node pada Sistem Informasi 

Ketersediaan Tempat Parkir 
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Adapun skema clustering-nya ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 3.2 Skema Clustering Dari Sistem Yang Diusulkan Untuk: 

(a) Sistem Pada Gambar 3.1, (b) Posisi Sensor Node Yang Diajukan 

 

Protokol yang akan diusulkan akan dibandingkan dengan protokol Low-Energy 

Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) dan Hybrid Energy-Efficient Distributed 

(HEED) yang masing-masing akan menggunakan skema tanpa komunikasi inter-

cluster dan dengan komunikasi inter-cluster. Skema-skema dan perbandingan yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut. 
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a. Skenario pertama: Simulasi Pemilihan Cluster Head Berdasarkan Protokol 

LEACH dengan Komunikasi Intra-cluster Secara Single-hop dan Tanpa 

Komunikasi Inter-cluster 

Pada skenario ini, skema komunikasi intra-cluster dan tanpa inter-cluster-nya 

ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 
 

Gambar 3.3 Ilustrasi Sistem WSN Tempat Parkir Untuk Skenario Pertama 

 

Pada Gambar 3.3, sensor node yang berwarna merah adalah cluster head dan sensor 

node yang berwarna hijau adalah member node. Komunikasi intra-cluster 

dilakukan secara single-hop dan tanpa adanya komunikasi inter-cluster. Protokol 

ini dibagi menjadi dua fase, pertama yaitu fase setup, yaitu fase pemilihan cluster 

head. Pemilihan cluster head dilakukan dengan beberapa langkah, pertama yaitu 

setiap sensor node memilih angka acak dari 0 sampai dengan 1, kemudian jika 

angka acak tersebut berada di bawah angka threshold, maka sensor node tersebut 

menjadi cluster head, adapun untuk mencari threshold digunakan persamaan (2.1). 

Karena pada penelitian ini menggunaan cluster yang bersifat deterministik, maka 

pembentukan cluster pada protokol LEACH dieliminasi. Kemudian setelah fase set 
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up selesai, dilanjutkan dengan fase steady state yang berisi observasi dan transmsisi 

informasi. 

 

b. Skenario kedua: Simulasi Pemilihan Cluster Head Berdasarkan Protokol HEED 

dengan Komunikasi Intra-cluster Secara Single-hop dan Tanpa Komunikasi Inter-

cluster 

Pada skenario ini, skema komunikasi intra-cluster dan tanpa inter-cluster-nya 

ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 
 

Gambar 3.4 Ilustrasi Sistem WSN Tempat Parkir Untuk Skenario Kedua 

 

Pada Gambar 3.4, sensor node yang berwarna merah adalah cluster head dan sensor 

node yang berwarna hijau adalah member node. Komunikasi intra-cluster 

dilakukan secara single-hop dan tanpa adanya komunikasi inter-cluster. 

Pembentukan cluster dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap inisialisasi, tahap utama 

dan tahap akhir. Pada tahap pertama, sensor akan menetapkan probabilitasnya 

untuk menjadi CH dengan persamaan (2.2). Tahap utama merupakan tahap 

pembentukan cluster, sedangkan dalam skripsi ini jenis cluster yang digunakan 
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adalah deterministik, maka pada tahap kedua ini penentuan cluster dan sensor node-

sensor node anggotanya bersifat tetap. Tahap ketiga merupakan tahap penetapan 

status sensor node, apakah akan menjadi cluster head atau tidak, sehingga tahap ini 

dilewatkan karena status dari setiap sensor node sudah jelas dengan jenis cluster 

yang deterministik. Suatu sensor node akan menjadi cluster head apabila nilai yang 

dihasilkan dari persamaan (2.2) oleh suatu sensor node lebih besar dibandingkan 

dengan sensor node lainnya di suatu cluster. 

 

c. Skenario ketiga: Simulasi Pemilihan Cluster Head Berdasarkan Protokol 

LEACH dengan Komunikasi Intra-cluster Secara Single-hop dan Komunikasi 

Inter-cluster Secara Multi-hop 

Pada skenario ini, skema komunikasi intra-cluster dan inter-cluster-nya 

ditunjukkan pada Gambar 3.5. 

 
 

Gambar 3.5 Ilustrasi Sistem WSN Tempat Parkir Untuk Skenario Ketiga 

 

Pada Gambar 3.5, sensor node yang berwarna merah adalah cluster head dan sensor 

node yang berwarna hijau adalah member node. Komunikasi intra-cluster 
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dilakukan secara single-hop dan komunikasi inter-cluster dilakukan secara multi-

hop. Proses pemilihan cluster head dan jenis cluster-nya sama dengan skenario 

pertama. 

 

d. Skenario keempat: Simulasi Pemilihan Cluster Head Berdasarkan Protokol 

HEED dengan Komunikasi Intra-cluster Secara Single-hop dan Komunikasi Inter-

cluster Secara Multi-hop 

Pada skenario ini, skema komunikasi intra-cluster dan inter-cluster-nya 

ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

 
 

Gambar 3.6 Ilustrasi Sistem WSN Tempat Parkir Untuk Skenario Keempat 

 

Pada Gambar 3.6, sensor node yang berwarna merah adalah cluster head dan sensor 

node yang berwarna hijau adalah member node. Komunikasi intra-cluster 

dilakukan secara single-hop dan komunikasi inter-cluster dilakukan secara multi-

hop. Proses pemilihan cluster head dan jenis cluster-nya sama dengan skenario 

kedua. 
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e. Skenario kelima: Simulasi Pemilihan Cluster Head Berdasarkan Protokol 

LEACH dengan Komunikasi Intra-cluster Secara Multi-hop dan Tanpa Komunikasi 

Inter-cluster 

Pada skenario ini, skema komunikasi intra-cluster dan tanpa inter-cluster-nya 

ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

 
 

Gambar 3.7 Ilustrasi Sistem WSN Tempat Parkir Untuk Skenario Kelima 

 

Pada Gambar 3.7, sensor node yang berwarna merah adalah cluster head dan sensor 

node yang berwarna hijau adalah member node. Komunikasi intra-cluster 

dilakukan secara multi-hop dan tidak ada komunikasi inter-cluster. Proses 

pemilihan cluster head dan jenis cluster-nya sama dengan skenario pertama. 

 

f. Skenario keenam: Simulasi Pemilihan Cluster Head Berdasarkan Protokol 

HEED dengan Komunikasi Intra-cluster Secara Multi-hop dan Tanpa Komunikasi 

Inter-cluster 

Pada skenario ini, skema komunikasi intra-cluster dan tanpa inter-cluster-nya 

ditunjukkan pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Ilustrasi Sistem WSN Tempat Parkir Untuk Skenario Keenam 

 

Pada Gambar 3.8, sensor node yang berwarna merah adalah cluster head dan sensor 

node yang berwarna hijau adalah member node. Komunikasi intra-cluster 

dilakukan secara multi-hop dan tidak ada komunikasi inter-cluster. Proses 

pemilihan cluster head dan jenis cluster-nya sama dengan skenario kedua. 

 

g. Skenario ketujuh: Simulasi Pemilihan Cluster Head Berdasarkan Energi Sisa 

Terbanyak dengan Komunikasi Intra-cluster dan Tanpa Komunikasi Inter-cluster 

Pada skenario ini, skema komunikasi intra-cluster dan tanpa inter-cluster-nya 

ditunjukkan pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Ilustrasi Sistem WSN Tempat Parkir Untuk Skenario Ketujuh 

 

Skema ini digambarkan pada Gambar 3.9. di mana cluster-nya adalah tetap. Dalam 

pemilihan cluster head-nya, sensor node yang paling tinggi sisa energinya akan 

menjadi cluster head dan sensor node yang akan mengirimkan informasi akan 

melihat sisa energi tetangganya lebih kecil atau lebih besar darinya. Apabila lebih 

besar, maka sensor node akan mengrimkan informasi tersebut ke tetangganya dan 

apabila keadaannya adalah sebaliknya, maka sensor node akan melewati sensor 

node tersebut dan akan mengirimkannya ke sensor node tetangga yang lainnya. 

Antara sensor node yang satu dengan sensor node tetangga akan berkomunikasi 

untuk mengetahui tingkat energi sisa masing-masing. Tidak ada komunikasi inter-

cluster dalam skenario ini. 

 

Skema selanjutnya akan dilakukan dengan jumlah cluster yang lebih banyak, yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Skema Untuk Penambahan Jumlah cluster Untuk Tahap Selanjutnya 

 

Nilai n menunjukkan banyaknya jumlah cluster yang akan ditambah untuk masing-

masing skenario di atas. Nilai n yang ditentukan dalam skripsi ini adalah sebanyak 

8 buah, sehingga akan ada penambahan menjadi 8 buah cluster yang akan dipelajari 

selain 2 buah cluster yang telah dibuat sebelumnya. Penambahan jumlah cluster 

tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah cluster terhadap sebaran energi 

dalam jaringan. Skema 8 buah cluster tersebut digambarkan pada Gambar 3.11. 

 
 

Gambar 3.11 Skema Untuk 8 Buah Cluster 
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3.3.2.2 Model Energi 

Model-model energi yang akan disimulasikan antara lain sebagai berikut. 

First Order Radio Model 

Konsumsi energi terbesar dalam Wireless Sensor Network (WSN) adalah pada saat 

pengiriman data, di mana energi yang digunakan berbanding lurus dengan jarak 

antara sensor node dengan Base Station (BS) [9]. 

 

Energi yang digunakan untuk mengirimkan data dirumuskan dengan persamaan 

berikut. 

                    Etx  (d) = (Eelec x k) + (εamp x k x d2)                                  (3.1)  

 

Sedangkan untuk menerima data diberikan persamaan berikut. 

                                        Erx = Eelec x k                                     (3.2) 

Lambang d menunjukkan jarak antara pengirim dan penerima, Eelec merupakan 

energi yang digunakan untuk mengoperasikan rangkaian perangkat radio dari 

sensor node, sedangkan εamp merupakan energi yang digunakan untuk memperkuat 

sinyal informasi yang bertujuan agar sinyal tersebut yang nanti sampai di penerima 

masih memenuhi batas sinyal yang layak diterima atau dengan nama lainnya yaitu 

sensitivitas penerima dan k adalah panjang paket data [9]. 

 

Persamaan untuk sensitivitas penerima adalah 

Swatt = 10(SdBm/10)-3    (3.3) 

Swatt merupakan sensitivitas penerima dalam satuan watt, sedangkan SdBm 

merupakan sensitivitas penerima dalam satuan dBm. 
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Sedangkan untuk mencari Eelec adalah sebagai berikut. 

Eelec = 
V x I

Rb
     (3.4) 

V merupakan tegangan untuk mengoperasikan rangkaian, sedangkan I merupakan 

arus untuk mengoperasikan rangkaian. Rb merupakan laju pengiriman data per 

detik dengan satuannya yaitu bit per detik [9]. 

 

Amplify Energy (Eamp) 

Gelombang elektromagnetik dapat dipropagasikan secara free space dan secara 

multipath. Untuk menghitung loss pada kondisi free space persamaannya adalah 

sebagai berikut. 

εfs = 
S x(4π)2

Rb x Gt x Gr x λ2    (3.5) 

 

Sedangkan untuk kondisi multipath persamaannya adalah sebagai berikut. 

εmp = 
S

Rb x Gt x Gr x ht2x hr2   (3.6) 

 

Gt merupakan gain pemancar, sedangkan Gr merupakan gain penerima. Kemudian 

λ merupakan panjang gelombang. Sedangkan ht merupakan tinggi antena pengirim 

dan hr merupakan tinggi antena penerima. Cara membedakan penggunaan εfs atau 

εmp dalam simulasi adalah menggunakan perhitungan jarak sebagai berikut. 

dc = √
εfs

εmp
                                                (3.7) 

Apabila jarak antara pengirim dan penerima lebih kecil atau sama dengan dc, maka 

sinyal dipropagasikan secara free space. Namun, apabila jarak antara pengirim dan 

penerima lebih besar dari dc, maka sinyal dipropagasikan secara multipath [12]. 
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3.3.2.3 Parameter Simulasi 

Parameter yang digunakan dalam simulasi disajikan dalam Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Parameter Simulasi 

 

Parameter Nilai 

Jumlah Sensor Node 14 dan 56 

Frekuensi [9] 2,4 GHz 

Sensitivitas [9] -100 dBm 

Bit Rate [9] 250 Kbps 

Arus [9] 15 mA 

Tegangan [9] 3,3 V 

Gain [9] 2 dBi 

Tinggi Antena [9] 0,5 m 

Panjang paket data 4 bit dan 6 bit 

Energi awal setiap sensor node [6] 0,25 Joule 

 

Nilai panjang paket data diperoleh dari asumsi bahwa data yang ditransmisikan 

akan menunjukkan nomor identitas sensor node, yaitu 1 sampai dengan jumlah 

sensor node yang ada di suatu area. Dalam skenario awal skripsi ini, jumlah sensor 

node adalah 14. Sehingga jumlah bit yang dibutuhkan untuk menampung 

keseluruhan unit sensor node adalah 4 bit (24 = 16). Sedangkan untuk skenario 

dengan 56 sensor node, jumlah bit yang dibutuhkan adalah 6 bit (26 = 64). 

 

3.3.3 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu diagram alir 

proses penelitian dan diagram alir program simulasi. 

 

3.3.3.1 Diagram Alir Proses Penelitian 

Diagram alir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.12 Diagram Alir Proses Penelitian 

 

3.3.3.2 Diagram Alir Program Simulasi 

Diagram alir program simulasi terbagi menjadi tiga, yaitu diagram alir program 

simulasi untuk protokol LEACH, HEED dan yang diusulkan, yaitu sebagai berikut. 

Start

Studi pustaka dan literatur

Alat dan bahan

Mendesain skenario jaringan

Menentukan parameter simulasi dan 

membuat program simulasi

Mengambil data

End

Menganalisa data dan mendapatkan 

kesimpulan
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Start

Setiap sensor node memilih 

angka dari 0 sampai 1

End

Energi sisa <= 0 
?

t = tsim ?

t = t + 1

Ya

Tidak

Tidak

Angka yang dipilih < T(n) ?

Tidak

Sensor node akan menjadi CH 

dan mengumumkan pesan 

tersebut ke sensor node non-

CH

Ya

Merekam energi 

sisa

Aktifitas transmisi dan 

observasi

Ya

Identitas node

T(n)

Energi Awal = 0,25

Energi Tx dan Rx

t, tsim = 200000

Sensor node menjadi 

anggota cluster

 
 

Gambar 3.13 Diagram Alir Program Simulasi LEACH 
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Start

Setiap sensor node menetapkan 

CHprob

End

Energi sisa <= 0 ?

t = tsim ?

t = t + 1

Ya

Tidak

Tidak

Sensor node akan menjadi CH dan 

mengumumkan pesan tersebut ke 

sensor node non-CH

Merekam energi sisa

Aktifitas transmisi dan observasi

Ya

Nilai CHprob lebih tinggi 
dari sensor node lainnya? 

Sensor node menjadi anggota 

cluster

Ya

Tidak

Identitas node

T(n)

Energi Awal = 0,25

Energi Tx dan Rx

t, tsim = 200000

 
 

Gambar 3.14 Diagram Alir Program Simulasi HEED 
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Start

Sensor node mengirimkan 

informasi ke CH dengan melihat 

tingkat sisa energi tetangganya

End
Merekam energi sisa

t = tsim ?

t = t + 1

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Energi sisa <= 0 ?

Energi sisa lebih 

banyak dari sensor 

node lain?

Sensor node akan menjadi CH 

dan mengumumkan pesan 

tersebut ke sensor node non-CH

Sensor node menjadi 

anggota cluster

Identitas node

T(n)

Energi Awal = 0,25

Energi Tx dan Rx
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Gambar 3.15 Diagram Alir Program Simulasi Komunikasi Intra-cluster dengan 

Melihat Tingkat Energi Sisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi simpulan dan saran yang didapatkan setelah melakukan simulasi, 

menganalisa data dan membahas data. 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari analisa data hasil yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. 

1. Pada metode komunikasi intra-cluster secara single-hop serta tanpa komunikasi 

inter-cluster, Lifetime jaringan pada metode pemilihan cluster head dengan 

protokol HEED lebih baik dari pada metode pemilihan cluster head dengan 

protokol LEACH, yaitu sebesar 0,08 % untuk dua cluster dan sebesar 0,16 % 

untuk delapan cluster. 

2. Pada metode komunikasi intra-cluster secara single-hop serta dengan 

komunikasi inter-cluster, Lifetime jaringan pada metode pemilihan cluster head 

dengan protokol HEED lebih baik dari pada metode pemilihan cluster head 

dengan protokol LEACH, yaitu sebesar 0,18 % untuk dua cluster dan sebesar 

0,15 % untuk delapan cluster. 

3. Pada metode komunikasi intra-cluster secara multi-hop dan tanpa komunikasi 

inter-cluster, protokol usulan memiliki lifetime jaringan lebih baik dibandingkan 

dengan metode pemilihan cluster head dengan LEACH dan HEED, lifetime 

protokol usulan lebih baik 54,49 % untuk dua cluster dan sebesar 55,6 % untuk 
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delapan cluster dibandingkan dengan metode pemilihan cluster head dengan 

LEACH dan lebih baik 32,79 % untuk dua cluster dan sebesar 34,1 % untuk 

delapan cluster dibandingkan dengan metode pemilihan cluster head dengan 

HEED. 

4. Sebaran disipasi energi akhir pada skenario komunikasi intra-cluster secara 

single-hop dan tanpa komunikasi inter-cluster pada metode pemilihan cluster 

head berdasarkan protokol HEED lebih baik dibandingkan dengan skenario 

lainnya dengan selisih antara nilai maksimum dan minimumnya adalah 

0,000032899710788 Joule untuk dua cluster dan 0,000168617021409 Joule 

untuk delapan cluster. 

5. Skenario komunikasi intra-cluster secara single-hop dan tanpa komunikasi inter-

cluster pada metode pemilihan cluster head berdasarkan protokol HEED 

memiliki sebaran disipasi energi yang lebih stabil dibandingkan skenario lainnya 

dengan rata-rata selisih nilai persentase antara rentang disipasi energinya sebesar 

0,0095823894155 % untuk dua cluster dan sebesar 0,0072647667694 % untuk 

delapan cluster. 

6. Pada tujuh skenario yang telah dilakukan, empat skenario memiliki disipasi 

energi rata-rata yang lebih besar dibandingkan skenario lainnya, keempat 

skenario tersebut adalah skenario pertama, skenario kedua, skenario keenam, 

dan skenario ketujuh, dengan 90% dari jumlah sensor node memiliki disipasi 

energi sebesar kurang dari atau sama dengan 0,23 Joule. 

7. Tujuan dari skripsi ini telah tercapai. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat dianjurkan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

adalah memperbaiki skenario protokol komunikasi intra-cluster berdasarkan energi 

sisa yang telah diusulkan pada skripsi ini, agar dapat menjadi protokol yang 

memiliki lifetime yang lebih lama dengan disipasi energi yang lebih merata dan 

melakukan pengujian terhadap pemilihan cluster head dengan protokol LEACH, 

HEED, dan usulan dengan komunikasi intra-cluster dan komunikasi inter-cluster 

secara multi-hop.
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