
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

RANCANG BANGUN WIRELESS SENSOR NETWORK PADA APLIKASI 

PENGAWASAN SEISMIK PERMUKAAN DAN VIBRASI MESIN 

INDUSTRI MENGUNAKAN MODUL SENSOR ACCELEROMETER 

  

  

  

(Skripsi)  

  

 

  

Oleh 

 

RIZKY SAPUTRA 

  

  

 

  

 

 

  
  

  

  

 

 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

 

RANCANG BANGUN WIRELESS SENSOR NETWORK PADA APLIKASI 

PENGAWASAN SEISMIK PERMUKAAN DAN VIBRASI MESIN 

INDUSTRI MENGUNAKAN MODUL SENSOR ACCELEROMETER 

 

 

 

Oleh 

 

RIZKY SAPUTRA 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di tiga lempeng tektonik 

sehingga menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan peristiwa 

seismik. Pemantauan besaran seismik memiliki permasalahan yaitu alat-alat 

pemantauan memiliki harga yang mahal. Permasalahan tersebut dapat diatasi 

dengan menggunakan Wireless Sensor Network (WSN) yang murah dan memiliki 

fungsi yang kurang lebih sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun 

sebuah WSN yang memiliki fungsi mengukur peristiwa seismik menggunakan 

modul sensor accelerometer ADXL345 dan berfokus dalam mencari jarak 

maksimum komunikasi antara node sensor berdasarkan Quality of Service (QoS) 

telekomunikasi WSN yang dibangun menggunakan modul komunikasi nRF24L01. 

QoS merupakan parameter pada jaringan yang digunakan untuk mengukur baik 

tidaknya lalu lintas data di dalamnya. Hasil yang didapatkan, WSN yang dibangun 

memiliki jarak komunikasi maksimum sampai 350 meter jika kondisi link 

komunikasi jaringan adalah Line of Sight (LoS) dan berjarak maksimum sampai 

120 meter jika link komunikasinya adalah Non Line of Sight (NLoS). Selain itu 

untuk memastikan bahwa sensor accelerometer ADXL345 dapat digunakan dalam 

mengukur peristiwa seismik, dilakukan percobaan dalam mengukur getaran di 

sekitar rel yang dihasilkan oleh kereta api dan sebagai komplemen lainnya 

dilakukan percobaan pengukuran vibrasi yang dihasilkan oleh mesin penggiling biji 

kopi. Nilai Peak Ground Accelaration (PGA) tertinggi yang didapatkan dari 

pengukuran di sekitar rel kereta api adalah sebesar 42,75 cm/s² yang dihasilkan oleh 

kereta barang. Kemudian untuk pengukuran vibrasi pada mesin penggiling biji kopi 

didapatkan bahwa distribusi akselerasi vibrasi berbanding lurus dengan tingkat 

daya yang digunakan pada mesin penggiling biji kopi. 

 

Kata kunci: Wireless Sensor Network (WSN), Quality of Service (QoS), Sensor 

Accelerometer, Modul Transceiver, dan vibrasi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

DESIGN OF WIRELESS SENSOR NETWORK IN THE SURFACE 

SEISMIC MONITORING APPLICATION AND VIBRATION OF 

INDUSTRIAL MACHINERY USING ACCELEROMETER SENSOR 

MODULE 

 

 

 

By 

 

RIZKY SAPUTRA 

 

Indonesia is a country located on three tectonic plates, causing Indonesia to have 

many volcanoes and seismic events. The problem in monitoring these events is that 

the tools are expensive. These problems can be overcome by using Wireless Sensor 

Network (WSN) which is cheap and has the similar function. This research is to 

build a WSN that has the function of measuring seismic events using the ADXL345 

accelerometer sensor module and focuses on finding the maximum distance of 

communication among sensor nodes based on Quality of Service (QoS) of WSN, 

which is built using the nRF24L01 communication module. QoS is a parameter on 

the network that is used to measure the performance of the data traffic. The 

obtained results from the WSN that was built had a maximum communication 

distance of up to 350 meters if the condition of the network communication link was 

Line of Sight (LOS) and a maximum distance of up to 120 meters if the 

communication link was Non Line of Sight (NLOS). In addition, to ensure that the 

ADXL345 accelerometer sensor can be used to measure seismic events, an 

experiment is carried out to measure the vibrations around the rails produced by 

the train and as a complement, the node sensor also measure vibration that is made 

by the industrial coffee bean grinding machine. The highest Peak Ground 

Acceleration (PGA) value obtained from measurements around the railroad tracks 

is 42,75 cm/s² produced by freight trains. Then for the measurement of vibration 

on the coffee bean grinding machine found that the vibration acceleration 

distribution is directly proportional to the level of power used in the coffee bean 

grinding machine. 

 

Keywords: Wireless Sensor Network (WSN), Quality of Service (QoS), 

Accelerometer sensor, Transceiver module, and vibration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada titik bertemunya tiga 

lempeng tektonik yaitu lempeng tektonik Eurasia, Lempeng Indo Australia dan 

Lempeng Pasifik, sehingga menyebabkan negara Indonesia memiliki banyak 

gunung api dan peristiwa seismik. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 127 

gunung aktif, keseluruhan ini termasuk gunung-gunung api yang berada pada tipe 

A, tipe B, dan tipe C [1]. Tipe A merupakan gunung api yang tercatat pernah 

meletus setelah tahun 1600, kemudian tipe B adalah gunung api yang tercatat 

pernah meletus sebelum tahun 1600, dan untuk gunung api tipe C adalah gunung 

api yang tidak tercatat pernah meletus dalam catatan manusia, namun pada gunung 

api tersebut terdapat tanda-tanda kegiatan seperti terdapatnya sebuah area yang 

mengeluarkan gas solfatara pada tingkat yang kecil. Dari 127 gunung api di 

Indonesia terdapat 77 gunung api yang masuk ke dalam tipe A. Namun dari 77 

gunung api tipe A tersebut hanya berjumlah 69 yang terpantau [1]. Pemantauan 

gunung api di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara visual, yaitu dengan 

mengamati secara langsung peristiwa-pertistiwa yang terjadi di sekitar gunung 

berapi. Hal-hal yang diamati secara langsung adalah keberadaan gas sulfur, 

perubahan wana asap, dan perubahan-perubahan pada vegetasi di sekitar gunung 
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api. Selain melalui pengamatan langsung, pemantauan gunung api juga dilakukan 

melalui instrumen pengamatan. Umumnya instrumen yang digunakan adalah untuk 

mengukur peristiwa seismik menggunakan seismograph, dan idealnya sebuah 

stasiun pengawas juga menggunakan tiltmeter untuk memantau deformasi tanah 

[2].  

 

Alat-alat yang digunakan untuk memantau gunung api umumnya disebar di 

berbagai titik di sekitar gunung api. Seismograph terdiri dari beberapa komponen 

di antaranya adalah baterai, seismometer, solar panel dan antena. Perangkat ini 

umumnya diletakkan di dalam bangunan atau tertanam di dalam tanah. Mengingat 

medan gunung api yang tidak teratur menyebarkan alat pemantauan pada gunung 

api sendiri merupakan hal yang sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah alat 

pemantauan gunung api yang mudah dipasang, ringkas, murah, namun memiliki 

fungsi yang sama dengan alat yang digunakan saat ini. Salah satu alternatif agar 

dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan Wireless Sensor 

Network (WSN). 

 

 

Wireless Sensor Network (WSN) merupakan teknologi komunikasi antara 

perangkat sensor rendah daya. WSN terdiri dari kumpulan node sensor yang 

bertugas dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan aplikasinya. Karena 

kemudahan dan kemajuan dari WSN, maka WSN banyak diaplikasikan dalam 

hampir segala bidang seperti pada bidang kesehatan yang digunakan untuk 

memantau kesehatan pasien, bidang pertanian, bidang deteksi polusi, bidang 

monitoring kesehatan bangunan, bidang militer, dan lainnya [3]. 
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Dalam pengawasan gunung api pada umumnya adalah memantau tiga faktor yaitu 

pemantauan seismik, pemantauan deformasi tanah, dan pemantauan gas pada 

gunung api [2]. Dari ketiga faktor tersebut, maka sebuah WSN setidaknya mampu 

melakukan pemantauan terhadap satu faktor tersebut. Seiring dengan berjalannya 

waktu, penelitian terhadap aplikasi WSN pada gunung api yang telah dilakukan 

dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ini memiliki arah pengembangan yang 

terbagi menjadi dua. Arah pertama adalah pengembangan WSN yang real-time, 

kontinyu, dan memiliki ketepatan tinggi. Node sensor akan melakukan 

pengumpulan data lingkungannya secara terus menerus sehingga akan didapatkan 

data yang kontinyu dan beresolusi tinggi pada arah pengembangan pertama. 

Sedangkan arah pegembangan WSN pada gunung api yang kedua adalah WSN 

yang real-time, in-situ, dan long-live. Pengumpulan data masih real-time pada arah 

pengembangan ini, namun lebih berfokus dalam penggunaan daya yang sangat 

rendah sehingga dapat memperpanjang waktu hidup jaringan tersebut. 

Pengembangan ini melakukan pemrosesan data di dalam jaringan (in-situ) 

sehingga data yang akan ditransmisikan adalah data-data tertentu yang dianggap 

penting [2]. 

 

 

Dari dua arah pengembangan WSN pada gunung api tersebut terdapat sebuah 

faktor penting yaitu umur jaringan sebagai faktor utamanya. Memperpanjang umur 

jaringan dapat dilakukan dengan beberapa cara dalam mengurangi penggunaan 

daya dari masing-masing komponen dalam WSN. Hal tersebut dapat ditinjau dari 
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beberapa metode seperti optimasi radio, reduksi data, skema sleep/wakeup, 

perutean efisien, dan repetisi energi [4].  

 

 

Berdasarkan pemaparan tentang pengukuran kegiatan seismik pada gunung berapi 

di Indonesia dengan beberapa permasalahannya, permasalahan yang menyebabkan 

kurang maksimalnya pemasangan atau implementasi yang berstandar dikarenakan 

alat tersebut mahal. Pengawasan yang dilakukan pada gunung berapi salah satunya 

adalah melakukan pengawasan aktivitas seismik. Saat ini memantau aktivitas 

seismik menggunakan sebuah alat seismograph yang bekerja dengan mengukur 

gelombang seismik, kemudian menggambarkannya pada sebuah kertas. Sebuah 

seismograph memiliki ukuran yang besar dan harganya relatif mahal di pasaran, 

sehingga dibuat alternatif yaitu dengan menggunakan sebuah node sensor yang 

dilengkapi dengan modul sensor accelerometer sebagai pendeteksi getaran gempa.  

 

Sensor accelerometer memiliki aplikasi yang luas, salah satu peristiwa yang juga 

menghasilkan akselerasi selain peristiwa seismik adalah vibrasi pada mesin 

industri. Vibrasi pada mesin industri merupakan fenomena mekanik yang terjadi 

pada mesin. Fenomena itu berupa pergerakan yang berosilasi di sekitar pusat 

keseimbangan mesin tersebut. Vibrasi pada mesin hanya akan membuang energi 

dan membuat suara yang tidak diinginkan. Selain itu, vibrasi yang berlebihan dapat 

merusak komponen-komponen pada mesin. Komponen-komponen yang diukur 

dalam melakukan pengawasan vibrasi adalah kecepatan, akselerasi, dan jarak 

osilasi getaran. Karena ada sebuah parameter dalam mengukur vibrasi yang kurang 

lebih sama seperti pada pengukuran aktivitas seismik pada gunung berapi, yaitu 
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akselerasi [5]. Oleh karena itu, maka akan dilakukan pengukuran akselerasi pada 

mesin industri dengan menggunakan peralatan yang sama seperti yang digunakan 

untuk mengukur aktivitas seismik. Hal tersebut dilakukan sebagai komplemen 

terhadap pengukuran akselerasi pada aktivitas seismik. 

 

 

Sebuah parameter penting pada WSN yang dapat memengaruhi kinerja WSN itu 

sendiri adalah jarak transmisi pada masing-masing node. Jarak transmisi yang 

terlalu jauh pada tiap node akan menyebabkan node gagal mengirimkan data ke 

node tujuannya. Sehingga dalam penelitian ini dicoba untuk melakukan 

pengukuran jarak antar node untuk mendapatkan jarak transmisi terjauh namun 

tetap efektif untuk melakukan komunikasi pada kondisi Line of Sight (LoS) 

maupun Non Line of Sight (NLoS). 

 

 

1.2 Tujuan Skripsi 

 

 

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mampu membangun wireless sensor network yang dapat membaca gejala 

seismik dan vibrasi mesin menggunakan sensor accelerometer, 

2. Menganalisa pengaruh jarak transmisi pada komunikasi single hop terhadap 

parameter Quality of Service (QoS) pada jaringan sensor dengan kondisi Line 

of Sight (LoS), 

3. Menganalisa pengaruh jarak transmisi pada komunikasi multi hop terhadap 

parameter Quality of Service (QoS) pada jaringan sensor dengan kondisi Line 

of Sight (LoS), 
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4. Menganalisa pengaruh jarak transmisi pada komunikasi single hop terhadap 

parameter Quality of Service (QoS) pada jaringan sensor dengan kondisi Non 

Line of Sight (NLOS), 

5. Menganalisa pengaruh jarak transmisi pada komunikasi multi hop terhadap 

parameter Quality of Service (QoS) pada jaringan sensor dengan kondisi Non 

Line of Sight (NLOS), 

6. Menganalisa pengaruh vibrasi mesin terhadap parameter Quality of Service 

(QoS) pada jaringan sensor. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan jaringan sensor yang mampu mengukur aktivitas seismik pada 

aplikasi di gunung berapi, 

2. Mendapatkan jaringan sensor yang mampu mengukur parameter akselerasi 

pada aplikasi mesin industri, 

3. Menjadi landasan pada penelitian selanjutnya. 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

 

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merangkai node sensor yang dapat memonitor peristiwa 

seismik pada gunung berapi, 

2. Bagaimana cara merangkai node sensor yang dapat mengukur parameter 

akselerasi pada aplikasi mesin industri, 
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3. Bagaimana cara menyusun node sensor yang telah dibuat sehingga dapat saling 

berkomunikasi, 

4. Bagaimana cara mendesain sistem yang dapat menampilkan data dari modul 

sensor accelerometer menjadi data akselerasi, 

5. Bagaimana cara menentukan acuan yang akan digunakan untuk menganalisis 

hasil percobaan. 

 

 

1.5 Batasan Masalah 

 

 

Adapun batasan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jaringan sensor terdiri atas 3 node, yaitu 2 node sensor dan 1 node sink, 

2. Data dikirim berupa data dengan ukuran tetap, 

3. Sensor yang digunakan adalah sensor accelerometer, 

4. Kondisi pengukuran performa jaringan adalah pada saat Line of Sight (LOS) 

dan Non Line of Sight (NLOS), 

5. Perangkat yang digunakan adalah Arduino sebagai node sensor dan laptop yang 

dilengkapi dengan arduino sebagai sink, 

6. Sistem komunikasi yang digunakan adalah menggunakan komunikasi single 

hop dan multi hop (2 hop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

 

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

rumusan masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan berupa literatur dari beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan topik dari skripsi ini, Wireless Sensor Network (WSN), 

arsitektur WSN, aplikasi WSN, model penghematan energi pada WSN, kontrol 

daya transmisi pada WSN, dan parameter Quality of Service (QoS). 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, seperti 

pemodelan sistem dan skenario pelaksanaan. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang hasil yang didapatkan dan pembahasan hasil yang telah 

didapatkan. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat simpulan tentang keseluruhan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan berisi saran untuk perbaikan di waktu yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kajian Pustaka dari Penelitian yang Berkaitan 

 

 

Penelitian dari skripsi ini mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, yaitu literatur yang membahas mengenai pengawasan gunung berapi 

dengan menggunakan WSN dengan perbedaannya terletak pada permasalahan yang 

dibahas di dalamnya dan pada tambahan mekanisme penghematan daya pada modul 

transmisi node sensornya. 

 

 

Penelitian yang dijadikan referensi pertama berjudul “Desain Real-Time 

Monitoring Berbasis Wireless Sensor Network Upaya Mitigasi Bencana Erupsi 

Gunung api” [6], penulis membangun jaringan sensor yang terdiri atas tiga buah 

node, dua node sebagai node sensor dan sebuah node sebagai sink node. Sensor 

yang digunakan pada referensi ini adalah sensor suhu dan gas. Parameter yang 

diukur adalah Quality of Service (QoS) jaringan dari node sensor dan node server 

berdasarkan perubahan jarak. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah 

nilai dari parameter QoS yang berubah seiring dengan berubahnya jarak, namun 

perubahan yang terlihat sangat kecil. 
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Penelitian selanjutnya yang berjudul “Quality of Service (QoS) Jaringan Sensor 

Nirkabel Berbasis Zigbee” [7], penulis membangun sebuah jaringan sensor dengan 

beberapa node sensor dengan menggunakan topologi star dan kemudian melakukan 

beberapa pengukuran. Salah satu parameter yang diukur adalah parameter QoS 

delay dan throughput pada salah satu skenarionya, yaitu dengan mengubah jarak 

transmisi. Setelah didapatkan hasilnya kemudian disimpulkan bahwa pada 

parameter delay cenderung tidak berubah pada jarak pengiriman, dan hal yang sama 

terjadi pada parameter throughput. 

 

 

Pemantauan gunung api memiliki tiga parameter yang menjadi acuan bagi para 

peneliti dalam menentukan status gunung api. Ketiga parameter itu adalah seismik, 

deformasi tanah, dan suhu [2]. Seismik adalah sebuah rambatan gelombang yang 

berasal dari dalam kerak bumi yang menyebar ke segala arah dan sampai ke 

permukaan bumi karena terjadinya gangguan di dalamnya. Parameter deformasi 

tanah adalah parameter yang memperlihatkan perubahan-perubahan permukaan 

tanah pada gunung berapi seperti sudut kemiringan dan ketinggian gunung api. 

Kemudian parameter suhu merupakan parameter yang memperlihatkan perubahan 

temperatur gunung api. Dengan adanya parameter-parameter tersebut, maka sebuah 

pos pemantauan gunung api yang berstandar, harus memiliki perlengkapan-

perlengkapan yang mampu melakukan pengukuran ketiga parameter itu [1]. 

 

 

Kajian pustaka tentang pengawasan gunung api menggunakan WSN yang telah 

dipaparkan pada [6] dan [7], keduanya hanya menggunakan sensor suhu dan gas. 

Melihat kekurangan itu, untuk melengkapinya adalah dengan membangun sebuah 
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WSN yang mampu mengukur parameter penting lain yaitu akselerasi. Berdasarkan 

kedua penelitian terdahulu, penulis mencoba membangun sebuah jaringan WSN 

yang berbeda, yaitu dengan menggunakan dua sensor node dan topologi yang 

digunakan adalah dengan topologi star dan bus. Selain itu modul komunikasi yang 

digunakan adalah modul komunikasi nRF24L01. Berdasarkan datasheet modul 

komunikasi tersebut memiliki jarak yang lebih baik dibandingkan dengan modul 

komunikasi Zigbee. Jarak komunikasi maksimum line of sight (LOS) berdasarkan 

datasheet adalah sampai dengan 1 km.  

 

 

2.2 Wireless Sensor Network (WSN) 

 

 

Wireless sensor network telah ada sejak beberapa dekade yang lalu dengan 

menggunakan node sensor yang dapat melakukan penyensoran atau pengumpulan 

data yang dapat berupa pengukuran kelembaban, getaran, suhu, dan lainnya. 

Pengumpulan data tersebut menggunakan teknologi tanpa kabel dikarenakan 

teknologi wireless dianggap lebih praktis pada pengaplikasian dibandingkan 

menggunakan teknologi wired. WSN dapat menangkap sebuah fenomena dan 

kemudian memprosesnya lalu menyimpan hasil tersebut. Sehingga WSN dapat 

memberikan manfaat yang besar karena dapat terintegrasi dengan perangkat 

maupun langsung ke lingkungan. Manfaat-manfaat yang didapatkan antara lain 

sebagai contoh yaitu melestarikan lingkungan, mengawasi infrastruktur, 

meningkatkan keamanan, dan penunjang teknologi baru seperti smart city [8]. 

 

 

Wireless Sensor Network (WSN) tidak terlepas dari kemampuan utamanya yaitu 

melakukan penginderaan atau sensing. Sensing yaitu kemampuan dari sebuah node 
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sensor dalam mengumpulkan informasi atau fenomena. Bagian dari Wireless 

Sensor Network (WSN) yang melakukan penginderaan adalah pada sensor node. 

Sensor node adalah perangkat yang bertugas dalam mengubah fenomena fisik 

menjadi sinyal yang dapat diukur dan dianalisa. WSN juga dapat berfungsi sebagai 

actuator, sehingga dapat melakukan kendali langsung ke fenomena yang sedang 

diamati. 

 

 

Hal yang terpenting dari sebuah sensor node adalah dapat dikendalikan secara 

terpusat. Pada penerapannya, dibutuhkan ratusan hingga ribuan sensor node untuk 

aplikasi di daerah terpencil dan sulit diakses. Sebuah wireless sensor node tidak 

hanya berfungsi sebagai komponen sensing tetapi harus memiliki kemampuan 

pengolahan data, komunikasi, dan menyimpan data. Selain itu wireless sensor node 

juga bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data, analisa perutean, dan 

meneruskan data dari dan ke wireless sensor node lain. 

 

 

Jaringan dari WSN yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 dimana sebuah WSN akan 

memiliki komponen-komponen yang memiliki tugas masing-masing seperti sensor 

node yang bertugas mengumpulkan data atau melakukan penginderaan, kemudian 

sink node bertugas dalam mengumpulkan data-data hasil penginderaan node sensor 

dan kemudian meneruskannya ke penyimpanan cloud yang kemudian dapat diakses 

oleh pengguna. 
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Gambar 2.1 Jaringan WSN 

 

 

Kemajuan dari sistem mikro-elektromekanik, sistem komunikasi tanpa kabel, dan 

elektronika digital yang sangat pesat dengan harga murah dapat menggunakan 

sensor dengan banyak fungsi dan berbentuk sangat kecil serta dapat berkomunikasi 

dengan mudah dalam jarak pendek. Node sensor kecil tersebut dapat melakukan 

penyensoran, pemrosesan data, dan berkomunikasi serta dapat diimplementasikan 

dalam jumlah node sensor yang besar. Berdasarkan kemajuan dalam jaringan 

sensor nirkabel tersebut maka sensor dapat diposisikan sangat jauh dari fenomena 

sebenarnya, kemudian hanya beberapa sensor yang melakukan proses penyensoran. 

Sehingga node lain berfungsi sebagai jembatan data untuk menuju ke pusat 

pengumpulan data tersebut [4]. 

 

 

Sebuah node sensor terdiri atas komponen yaitu Central Processing Unit (CPU), 

Microcontroller Unit (MCU), Sensor, Alat Transmisi, Operating System (OS) 

WSN, dan baterai. CPU merupakan elemen primer untuk melakukan proses operasi 

seperti menjalankan kode program. MCU menyediakan beberapa fungsi seperti 
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memori dan system timer. Sensor merupakan komponen yang digunakan untuk 

menangkap fenomena dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik [4]. 

 

 

2.3 Aplikasi Wireless Sensor Network (WSN) 

 

 

Wireless Sensor Network yang terdiri atas beberapa node sensor yang melakukan 

tugas masing masing dapat melakukan pengawasan terhadap suatu keadaan ataupun 

fenomena di sekitarnya. Jaringan sensor dapat diaplikasikan dalam banyak hal 

seperti seismik, suhu, visual, inframerah, akustik dan radar, di mana dapat 

memonitor varietas yang luas terhadap kondisi-kondisi seperti temperatur, 

kelembaban, laju kendaraan, kondisi petir, kondisi tanah, tingkat noise, ada atau 

tidaknya material pada benda, dan tingkat tekanan pada mesin. Peletakan node 

sensor pada aplikasinya dapat dilakukan secara acak sesuai kebutuhan. Hal itu 

disebabkan sebuah jaringan terdiri atas banyak node sensor maka komunikasi 

multi-hop banyak dipilih agar dapat mengkonsumsi lebih sedikit daya dibandingkan 

dengan komunikasi single-hop. Komunikasi multi-hop efektif digunakan untuk 

mengatasi beberapa efek propagasi sinyal yang sering terjadi pada komunikasi 

nirkabel jarak jauh [2]. WSN dapat digunakan dalam berbagai bidang di antaranya 

dapat disebutkan sebagai berikut: 

a. Pengaplikasian dalam bidang militer 

Pengaplikasian jaringan sensor di bidang militer dapat berfungsi dalam 

melakukan pengawasan pasukan sekutu, pengawasan perlengkapan, dan 

amunisi, kemudian dapat mengawasi medan perang, mengintai kekuatan lawan, 

penargetan, memperkirakan kerusakan akibat perang, dan pendeteksi senjata 

nuklir, biologi, ataupun kimia. 
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b. Pengaplikasian pada lingkungan  

Sebuah node sensor dapat digunakan dalam melakukan deteksi kebakaran 

hutan, yaitu dengan memasang node-node sensor untuk mendeteksi api di area 

hutan, kemudian dapat juga diaplikasikan pada pemetaan habitat pada 

lingkungan, ataupun digunakan pada deteksi banjir, serta pada pengaplikasian 

pertanian yang presisi. 

c. Pengaplikasian pada bidang kesehatan 

WSN juga dapat digunakan dalam pengawasan jarak jauh terhadap data 

psikologi manusia, melakukan pelacakan dan pengawasan pasien oleh dokter di 

rumah sakit, dan pengolahan obat-obatan di rumah sakit. 

d. Pengaplikasian pada perumahan 

Pengaplikasian WSN pada perumahan, dapat dilakukan dengan membuat WSN 

dalam membangun rumah otomatis, di mana rumah tersebut dapat melakukan 

tugas-tugasnya secara otomatis, seperti pada smart home. 

e. Pengaplikasian bidang lain 

Bidang-bidang lain yang dapat diaplikasikan WSN misalnya adalah 

pengendalian lingkungan pada bangunan kantor, pada museum interaktif, 

pendeteksi dan pengawasan pencurian mobil, pengolahan inventaris, serta pada 

pelacakan dan pendeteksi kendaraan. 

 

 

2.4 Arsitektur Wireless Sensor Network (WSN) 

 

 

Wireless Sensor Network (WSN) memiliki banyak node yang memiliki fungsinya 

masing-masing. Jumlah node yang digunakan pada WSN dapat berjumlah ratusan 

bahkan ribuan dengan menggunakan node berbiaya rendah yang ditempatkan pada 
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lokasi acak sesuai dengan pengaplikasiannya. Karena ukuran dari sensor yang kecil, 

maka terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki. Proses komunikasi dalam WSN 

biasanya menggunakan komunikasi multi-hop untuk menghemat penggunaan 

dayanya, dan komunikasi kemudian berakhir pada node terakhir yang berfungsi 

sebagai sink, yang biasanya dilengkapi dengan modul komunikasi lain yang 

bertugas sebagai gateway, sehingga data yang telah dikumpulkan node sensor dapat 

diteruskan ke penyimpanan cloud atau internet. Sehingga data-data tersebut dapat 

diolah dengan perhitungan yang lebih kompleks yang mungkin sink node tidak 

mampu melakukannya. Arsitektur dari WSN dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 
 

Gambar 2.2 Arsitektur WSN 

 

 

 

Dalam mendesain arsitektur dari Wireless Sensor Network (WSN) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

• Toleransi kesalahan. Beberapa sensor dalam pengaplikasiannya mungkin 

akan gagal atau mati karena kurangnya daya, kerusakan fisik, maupun 

faktor lingkungan lainnya. Node-node yang telah mati tersebut seharusnya 

tidak mempengaruhi tugas dari WSN. Toleransi kesalahan yaitu 
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kemampuan untuk menopang fungsi jaringan sensor tanpa gangguan 

apapun dikarenakan kegagalan node. 

• Skalabilitas. Sensor node yang digunakan untuk memantau fenomena pada 

sebuah area dapat berjumlah ratusan atau ribuan tergantung dari 

kebutuhannya. 

• Biaya produksi. WSN terdiri dari banyak node sensor, sehingga biaya 

dalam sebuah node sangat penting untuk memperkirakan biaya pada 

keseluruhan jaringan, dan dalam membuat WSN biaya yang digunakan 

harus tetap rendah. 

• Batasan hardware. Mendesain jaringan sensor adalah hal yang harus 

diperhatikan yaitu dengan memperhitungkan perangkat keras yang akan 

digunakan. Batasan-batasan perangkat keras yang menjadi prioritas adalah 

perangkat keras yang mengkonsumsi energi yang rendah, kemudian 

perangkat keras dapat bekerja pada kepadatan yang tinggi. Lalu perangkat 

keras harus memiliki biaya produksi yang rendah. Selain itu perangkat keras 

harus dapat menjadi otomatis dan dapat beroperasi tanpa pengawasan, dan 

perangkat keras harus dapat beradaptasi dengan lingkungan. Batasan-

batasan pada perangkat keras tersebut bertujuan untuk dapat 

memperpanjang masa hidup jaringan. 

• Topologi jaringan. Mengelola node sensor yang dapat berjumlah ribuan, 

maka harus dipilih topologi jaringan yang sesuai. Topologi jaringan dibagi 

menjadi dua fase yaitu pada skema awal pemasangan memperhitungkan 

perencanaan topologi, di mana pada topologi yang digunakan harus dapat 

mengurangi biaya pemasangan node, menghilangkan kebutuhan node untuk 
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pengaturan ulang dan perencanaan ulang, meningkatkan fleksibilitas dari 

jaringan, dan dapat mengembangkan pengaturan jaringan otomatis. 

Sedangkan pada fase selanjutnya setelah merencanakan topologi yang 

digunakan, jaringan harus dapat memperhatikan tiap perubahan posisi, 

keterjangkauan, ketersediaan daya, kerusakan, dan detail dari program. 

• Lingkungan. Jaringan sensor dalam pemasangannya harus dekat dengan 

fenomena yang diamati, dan biasanya ditempatkan pada area geografis yang 

terpencil. Sehingga dalam mendesain jaringan harus memperhatikan faktor-

faktor dalam lingkungan seperti lingkungan yang sibuk, di dalam interior 

mesin, di bawah laut, di dalam area yang terkontaminasi, dipasang pada 

hewan, dipasang pada kendaraan yang sangat cepat, dan lainnya. 

• Media transmisi. WSN biasanya berkomunikasi secara multi-hop, dengan 

menggunakan media 18erio, radiolink ataupun infrared yang harus 

memiliki lintasan line of sight. Perencanaan penggunaan radiolink WSN 

dapat menggunakan pita frekuensi 18eriodic dan iptek, yaitu 433 MHz 

untuk Eropa dan 915 MHz untuk Amerika Utara. 

• Konsumsi daya. Setiap node sensor biasanya dibekali oleh sumber daya 

yang terbatas dengan kapasitas kurang dari 0.5 Ah, pada 1,2 Volt. Sehingga 

dalam penggunaannya konsumsi daya harus benar-benar diperhatikan, 

karena pada jaringan ad hoc, di mana sistem komunikasi yang digunakan 

adalah multi-hop setiap sensor berfungsi sebagai data router. Konsumsi 

daya node sensor yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu konsumsi daya 

yang digunakan untuk proses komunikasi dan konsumsi daya yang 

digunakan untuk proses pemrosesan data [4]. 
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2.5 Metode Routing pada Wireless Sensor Network (WSN) 

 

 

Pada Wireless Sensor Network (WSN) dalam mengirimkan data hasil penginderaan 

menuju ke sink terdapat beberapa jenis, Jenis pertama menggunakan transmisi 

langsung dari node sensor menuju sink node, atau disebut dengan single-hop. 

Metode routing ini memiliki kekurangan di mana node yang letaknya jauh dari sink 

node akan membutuhkan daya yang lebih besar 19eriodic19r node lain yang lebih 

dekat dengan sink node, sehingga node tersebut akan lebih cepat mati. Kekurangan 

lain adalah pada jarak maksimum transmisi dari tiap node sensor, sehingga pada 

metode routing ini sulit untuk diaplikasikan pada penggunaan jaringan sensor pada 

medan yang luas.  

 

Metode yang kedua adalah Multi-hop. Metode routing ini diharapkan dapat 

mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada metode routing menggunakan 

single-hop. Node sensor dengan routing multi-hop tidak langsung mengirimkan 

datanya ke sink node, melainkan dikirimkan terlebih dahulu ke node sensor 

tertentu, dan selanjutnya sampai data tersebut mencapai sink node. Namun pada 

metode ini memiliki kekurangan di mana node sensor yang paling dekat dengan 

sink akan menggunakan energi paling banyak karena node ini merupakan node 

yang paling banyak meneruskan data dari node-node lain yang jauh dari sink. Jenis 

metode yang terakhir adalah dengan menggunakan pengelompokan (Clustering), 

yaitu dengan membagi-bagi node pada area ke dalam beberapa kelompok kecil. 

Terdapat node yang merupakan kepala kelompok (Cluster Head). Cluster Head 

(CH) di dalam kelompok tersebut yang bertugas mengumpulkan data yang 

dikirimkan oleh anggota kelompoknya, dan kemudian CH akan meneruskannya ke 
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sink baik secara langsung (single-hop) ataupun dengan meneruskannya ke CH lain 

yang lebih dekat dengan sink (multi-hop). 

 

 

2.6 Quality of Service (QoS) Pada Wireless Sensor Network (WSN) 

 

 

Quality of Service (QoS) merupakan sebuah parameter dalam jaringan yang 

digunakan untuk mengukur baik atau tidaknya lalu lintas data di dalamnya. QoS 

merujuk pada kehandalan dan kecepatan jaringan dalam penyampaian sebuah data. 

Kemampuan dari jaringan dalam menyampaikan data yang dikirim akan 

menentukan tingkat QoS, dan tingkat QoS akan bervariasi sesuai dengan 

pengaplikasian dari WSN itu sendiri. WSN biasanya digunakan untuk mengukur 

fenomena-fenomena alam seperti 20eriodic20re, kelembaban, atau vibrasi dari 

suatu objek. Sehingga dengan merujuk pada pengaplikasian tersebut yang 

diperlukan hanya untuk mendapatkan hasil pengukuran yang berupa nilai hasil 

pemantauan, sehingga dapat menggunakan tingkat QoS yang ditoleransi. Untuk 

pengaplikasian lain yang menggunakan tipe data berbeda dapat memiliki batasan 

untuk menggunakan tingkat QoS yang tinggi [8]. Tingkat dari QoS diukur 

berdasarkan parameter-parameter QoS itu sendiri yaitu: 

 

 

2.6.1 Delay 

 

 

Delay adalah waktu tunda yang disebabkan oleh proses transmisi dari sebuah titik 

menuju titik yang lain yang menjadi tujuannya. Delay dinyatakan sebagai rata-rata 

perbedaan antara waktu penerimaan dengan waktu pengiriman paket. Dengan rata-

rata delay dapat didapat dari Persamaan 2.1. 
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𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
 (2.1) 

 

 

2.6.2 Throughput  

 

 

Throughput adalah nilai dari jumlah paket yang sukses dikirimkan dibagi dengan 

waktu total yang diperlukan untuk pengiriman, satuan dari throughput adalah bit 

per second (bps). Rata rata throughput didapat dari perbandingan keseluruhan 

throughput dengan waktu total pengiriman data tersebut. Kemudian persamaan 

rata-rata throughput dituliskan seperti pada Persamaan 2.2. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑠𝑢𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑚𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎
  (2.2) 

 

 

2.6.3 Packet Loss 

 

 

Packet Loss adalah nilai yang menyatakan jumlah paket yang gagal dikirimkan 

menuju ke tujuannya pada sebuah transmisi. Terjadinya packet loss dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti degradasi sinyal pada kanal jaringan, paket 

yang rusak, antrian paket pada jaringan, kegagalan routing, dan lainnya. Persentase 

dari packet loss dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.3. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚−𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚
 (2.3) 
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2.7 Modul Mikrokontroler Arduino Uno 

 

 

Arduino Uno merupakan mikrokontroler berdasarkan chip Atmega328. Board 

mikrokontroler ini memiliki 14 pin digital input/output di mana 6 di antaranya dapat 

digunakan sebagai output gelombang Pulse Width Modulation, 6 input analog, dan 

sebuah oscillator 16 MHz, sebuah port Universal Serial Bus (USB), sebuah port 

daya, pin In Circuit Serial Programming (ICSP), dan sebuah tombol reset. Hal-hal 

tersebut mengandung semua yang dibutuhkan oleh chip mikrokontroler. Gambar 

dari Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Board Arduino Uno 

 

Arduino dengan seri uno ini berbeda dengan pendahulunya yaitu dengan tidak 

menggunakan chip Future Technology Device International (FTDI) USB-to-Serial, 

namun menggunakan Atmega8U2 yang terprogram sebagai konventer USB-to-

serial. 

 

2.8 Modul Komunikasi nRF24L01 

 

 

Modul komunikasi nRF24L01 merupakan sebuah chip tunggal dengan transceiver 

2.4 GHz dengan sebuah protokol baseband tertanam atau dikenal dengan Enhanced 
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ShockBurst. Modul komunikasi ini cocok untuk pengaplikasin wireless yang rendah 

daya. nRF24L01 didesain untuk dioperasikan pada frekuensi International, 

Scientific, and Medical (ISM) yaitu pada pita frekuensi 2,400 – 2,4835 GHz. Dalam 

mendesain sistem radio menggunakan modul komunikasi nRF24L01 cukup dengan 

menggunakan mikrokontroler dan beberapa komponen pasif eksternal [9]. 

 

Protokol baseband tertanam (Enhanced ShockBurst) adalah protokol berdasarkan 

pada komunikasi paket dan mendukung berbagai mode dari operasi manual sampai 

dengan protokol operasi otomatis lanjut. Aliran data yang digunakan pada protokol 

ini adalah dengan menggunakan prinsip First In First Out (FIFO) sehingga 

memastikan aliran data yang halus antara front end radio dan sistem 

mikrokontroler.  

 

Front end radio menggunakan modulasi Gaussian Frecuency Shift Keying (GFSK) 

yang memiliki parameter yang dapat dikongurasikan oleh pengguna seperti kanal 

frekuensi, daya output dan air data rate. nRF24L01 mendukung air data rate dari 

250 kbps, 1Mbps, dan 2Mbps.  

 

Gambar 2.4 Modul nRF24L01 dengan LNA Antena 
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nRF24L01 dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan jarak transmisinya yaitu 

modul nRF24L01 dengan jarak transmisi maksimum 100 meter pada kondisi LOS 

dengan 24eriodi tertanam, dan 1000 meter pada kondisi LOS dengan Power 

Amplifier (PA) dan Low Noise Amplifier (LNA) 24eriodi seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.3 di atas. nRF24L01 memiliki 8 pin dengan fungsi sebagai berikut [9]: 

• Pin 1 input digital (CE) berfungsi untuk mengaktifkan mode Receive atau 

Transmit, 

• Pin 2 input digital (CSN) pin Serial Peripheral Input (SPI) sebagai 

pemilihan chip, 

• Pin 3 input digital (SCK) pin SPI sinyal clock, 

• Pin 4 input digital (MOSI) pin SPI sebagai input data slave, 

• Pin 5 output digital (MISO) pin SPI sebagai data output slave, 

• Pin 6 output digital (IRQ) sebagai pin interrupt, 

• Pin 7 daya (VDD) pin suplai daya (+1.9 volt sampai +3.6 volt), 

• Pin 8 daya (VSS) pin ground (0 volt) 

 

 

2.9 Modul Sensor ADXL345 

 

 

Modul sensor ADXL345 merupakan modul yang kecil, tipis, rendah daya, dan 

dapat mengukur akselerasi pada tiga sumbu dengan resolusi yang tinggi. Modul ini 

juga mampu mengukur akselerasi sampai dengan ± 16 g. Output data keluaran 

terformat sebagai 16 bit dan dapat diakses melalui SPI atau dengan Inter-Integrated 

Circuit (I2C) antarmuka digital [10]. Bentuk dari modul sensor ADXL345 dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 



25 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Modul sensor accelerometer ADXL345 

 

ADXL345 sangat cocok digunakan untuk peralatan-peralatan yang diaplikasikan 

dengan pergerakan tinggi. Sensor ini mengukur akselerasi statis pada gravitasi 

dengan pengaplikasian tilt-sensing, dan juga pada akselerasi dinamis yang 

didapatkan dari pergerakan atau sentakan. Resolusi tinggi yang digunakan pada 

sensor ini dapat mengukur dengan kecenderungan kurang dari 1 derajat pergerakan. 

 

Beberapa fungsi penyensoran disediakan pada modul sensor ini seperti mode 

penyensoran aktif dan non-aktif, yaitu dengan mendeteksi apakah ada pergerakan 

pada variabel yang diawasi. Fungsi lain yaitu fungsi dalam mendeteksi free-fall. 

Fungsi-fungsi tersebut dipetakan pada pin interrupt. Modul ini menggunakan buffer 

FIFO sehingga dapat digunakan untuk menyimpan data sementara untuk 

meminimalkan intervensi pada prosesor [11]. 

 

 

2.10  Vibrasi 

 

 

Vibrasi atau getaran merupakan peristiwa mekanik di mana terjadi osilasi di sekitar 

titik keseimbangan. Osilasi dapat terjadi secara 25eriodic atau secara acak, osilasi 
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26eriodic contohnya adalah vibrasi yang terjadi pada pendulum, dan osilasi acak 

contohnya adalah vibrasi yang terjadi pada pergerakan roda di tanah yang tidak 

rata. 

 

 

Umumnya vibrasi merupakan hal yang tidak diinginkan karena membuang energi, 

merusak komponen, dan menghasilkan suara yang tidak diinginkan. Contohnya 

adalah vibrasi pada pergerakan mesin, motor listrik, atau pada alat mekanik apapun 

umumnya tidak diinginkan. Vibrasi pada alat tersebut dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan pada komponen mesin, gesekan tidak seimbang, bahkan dapat 

menghancurkan gigi pada gir.  

 

 

Tipe-tipe pada vibrasi adalah sebagai berikut: 

• Vibrasi Bebas 

Vibrasi bebas terjadi ketika sistem mekanik yang bergetar diberikan 

masukan awal dan diizinkan untuk bergerak bebas. Contoh dari vibrasi 

bebas adalah pada pergerakan pendulum. 

• Vibrasi Paksa 

Vibrasi paksa merupakan vibrasi yang terjadi karena adanya pengaruh gaya 

dari luar sistem yang memaksa terjadinya vibrasi. Contohnya adalah vibrasi 

yang terjadi pada mesin. Vibrasi yang dihasilkan dari gempa bumi juga 

merupakan contoh dari vibrasi paksa [12]. 

 

Setiap vibrasi memiliki dua kuantitas yang dapat diukur yaitu seberapa jauh 

(amplitudo atau intensitas) dan seberapa cepat (frekuensi) objek yang bergerak 
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untuk menentukan karakteristik dari vibrasi [13]. Istilah yang digunakan untuk 

mendeskripsikan pergerakan ini adalah sebagai berikut: 

• Frekuensi 

Objek yang bergetar bergerak bolak balik dari posisi stabilnya, sebuah 

siklus komplit terjadi dari sebuah posisi maksimum sampai posisi 

maksimum selanjutnya. Jumlah dari siklus komplit yang terjadi dalam satu 

detik disebut frekuensi. Satuan dari frekuensi adalah Hertz (Hz). 

• Amplitudo 

Sebuah objek yang bergetar memiliki pergerakan pada sebuah titik 

maksimum dari titik keseimbangannya. Amplitudo merupkan jarak 

maksimum (dalam meter) sebuah objek dari titik keseimbangannya. 

• Akselerasi 

Kecepatan dari objek yang bergetar berbeda dari nol sampai maksimum 

pada tiap siklus. Objek akan bergerak cepat saat ia melewati titik 

keseimbangannya dan melambat saat akan mencapai titik maksimum 

sampai kemudian berhenti kemudian bergerak sebaliknya. Kecepatan objek 

yang bergerak ini diukur dalam satuan meter per detik (m/s). Akselerasi 

mengukur seberapa cepat kecepatan objek berubah berdasarkan waktu yang 

diekspresikan dalam satuan meter per detik kuadrat (m/s²). 

 

2.11 Tipe Gelombang Seismik 

 

 

Gelombang seismik merupakan perpindahan atau penjalaran energi melalui sebuah 

material dari sebuah titik menuju titik lainnya yang berbentuk gelombang. 

Penjalaran gelombang seismik ditampilkan dalam bentuk percepatan dan tekanan 
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yang disebabkan oleh getaran selama perjalanannya. Berdasarkan mediumnya tipe 

gelombang seismik dibagi menjadi dua bagian yaitu gelombang tubuh dan 

gelombang permukaan. 

 

 

2.11.1 Gelombang Tubuh 

 

 

Gelombang tubuh merupakan tipe gelombang seismik yang menjalar secara 

horizontal di dalam bumi sampai ke permukaan bumi [5]. Gelombang tubuh 

merupakan gelombang yang pertama kali dirasakan ketika terjadi peristiwa 

seismik. Gelombang tubuh dibagi menjadi dua yaitu: 

• Gelombang P / Gelombang primer  

• Gelombang S / Gelombang sekunder 

 

Gelombang P merupakan gelombang yang merambat searah dengan arah 

penjalarannya atau disebut dengan gelombang longitudinal dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. Gelombang S adalah gelombang yang merambat secara transversal 

seperti terlihat pada Gambar 2.7. Karena kecepatan rambatnya lebih tinggi, maka 

gelombang P merupakan gelombang yang pertama kali dirasakan saat terjadi 

peristiwa seismik. Dari selisih waktu sampai dari gelombang P dan gelombang S 

dapat dilakukan pengukuran perkiraan pusat gempa dan perhitungan skala 

magnitudo gempa tersebut [5]. 
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Gambar 2.6 Gelombang P 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Gelombang S 

 

 

 

2.11.2 Gelombang Permukaan 

 

 

Gelombang permukaan adalah gelombang yang merambat di permukaan bumi, 

yang umumnya memiliki amplitudo besar dan frekuensi yang kecil. Gelombang 

permukaan dibagi menjadi dua yaitu [5]: 

• Gelombang Love 

• Gelombang Rayleigh 

 

Gelombang love merupakan gelombang permukaan yang perambatannya mirip 

dengan gelombang S pada tipe gelombang tubuh, yaitu merambat secara transversal 

pada permukaan bumi seperti terlihat pada Gambar 2.8. Sedangkan gelombang 

Rayleigh merupakan gelombang permukaan yang merupakan kombinasi dari 
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gerakan partikel gelombang P dan S seperti terlihat pada Gambar 2.9, sehingga 

bentuk dari gelombang Rayleigh terlihat memiliki puncak dan lembah. 

 

 

Gambar 2.8 Gelombang love 

 

 

 

Gambar 2.9 Gelombang Rayleigh 

 

 

 

2.12 Skala Intensitas Mercalli 

 

 

Skala intensitas Mercalli merupakan skala intensitas seismik yang digunakan untuk 

mengukur intensitas dari sebuah gejala seismik dengan mengukur akibat yang 

disebabkan oleh gejala seismik tersebut. Skala intensitas Mercalli berdasarkan 

naluri atau perkiraan dari kekuatan magnitudo yang terjadi. Skala Mercalli 

membagi efek dari sebuah gempa bumi pada permukaan bumi, baik efek terhadap 

bangunan, manusia, ataupun objek alam. Data dikumpulkan dari orang-orang yang 

mengalami gejala tersebut. Berikut merupakan skala intensitas Mercalli yang 

umumnya diamati pada lokasi di dekat epicenter yaitu sebagai berikut [10]: 
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• Skala I (Akselerasi puncak < 0.0017g). Pengamatan menunjukkan tidak ada 

objek yang terjatuh dan umumnya getaran hanya terlihat pada seismograph. 

• Skala II - III (Akselerasi puncak 0.0017g – 0.014g). Beberapa orang 

terutama pada lantai atas sedikit merasakannya. 

• Skala IV (Akselerasi puncak 0.014g – 0.034g). Terasa oleh orang di dalam 

ruang, beberapa orang di luar ruang merasakan, terasa seperti truk besar 

sedang lewat. 

• Skala V (Akselerasi puncak 0.039g – 0.092g). Semua orang hampir 

merasakan. Beberapa orang terbangun. Objek kecil bergerak. Tiang dan 

pohon dapat bergetar. 

• Skala VI (Akselerasi puncak 0.092g – 0.18g). Semua orang merasakan. 

Sulit untuk berdiri. Beberapa perabot rumah bergeser, beberapa gantungan 

dinding jatuh. 

• Skala VII (Akselerasi puncak 0.18g – 0.34). Kerusakan terlihat pada 

bangunan dengan konstruksi dan desain yang baik, terlihat kerusakan berat 

pada bangunan yang jelek. 

• Skala VIII (Akselerasi puncak 0.34g – 0.65). Kerusakan yang signifikan, 

pohon terlihat tumbang. 

• Skala IX (Akselerasi puncak 0.65g – 1.24). Terjadi kerusakan serius, 

terdapat patahan. 

• Skala X (Akselerasi puncak > 1.24g). Kebanyakan bangunan hancur, rel 

terlihat bengkok.  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Adapun waktu dan tempat penelitian untuk skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Waktu  : Juli 2018 – April 2019 

Tempat            : Laboratorium Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hardware 

a. 1 unit laptop yang digunakan untuk konfigurasi node sensor dan node 

sink, 

b. Node sensor, yang terdiri dari: 

• Microcontroller Arduino Uno, sebagai modul yang 

menghubungkan modul modul lain, 

• Modul sensor accelerometer ADXL345, 

• nRF24L01, sebagai transceiver. 
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• nRF24L01 adapter 

• Baterai 9 V 

2. Software 

a. Ide Arduino Uno, yaitu software yang digunakan untuk melakukan 

pemrograman pada Arduino Uno. 

b. Matlab, sebagai media untuk menganalisa data dan menampilkan data 

grafik hasil analisa. 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pengukuran langsung pada 

jaringan yang dibangun. Beberapa tahapan kerja yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

3.3.1 Studi Literatur 

 

 

Pada tahapan kerja ini dilakukan dengan mencari informasi dan literatur yang 

berkaitan dengan topik dari skripsi ini, baik dari jurnal maupun internet tentang 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu tentang: 

a. Wireless Sensor Network (WSN) 

b. Aplikasi WSN 

c. Arsitektur WSN 

d. Metode Routing WSN 

e. Quality of Service (QoS) pada WSN 

f. Modul Sensor Akselerometer. 
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3.3.2 Pemilihan Komponen Perangkat Keras dan Lunak 

 

 

Pada saat melakukan mendesain WSN pengawasan seismik gunung berapi dan 

mesin industri, dipilih komponen perangkat keras dan perangkat lunak berdasarkan 

alasan-alasan tertentu. Node sensor yang dipilih menggunakan microcontroller 

arduino uno, dikarenakan pengoperasiannya yang mudah dan kompatibiliasnya 

yang memiliki kecocokan dengan banyak sensor dan modul-modul tambahan lain. 

Seperti sensor accelerometer ADXL345 dan modul komunikasi nRF24L01 yang 

dipakai. Perangkat nRF24L01 memiliki kelebihan dibandingkan dengan modul 

komunikasi lain yaitu perancang jaringan dapat melakukan konfigurasi khusus 

seperti mode operasi, pemilihan rute, dan lainnya pada tiap modul, selain itu jarak 

transmisi maksimum yang jauh.  

 

 

Software yang digunakan pada penelitian ini mengikuti pemilihan hardware yang 

digunakan seperti ide arduino uno merupakan software konfigurasi untuk modul 

arduino. Selain itu juga digunakan ide arduino uno untuk menampilkan data-data 

hasil pengukuran performa jaringan. Pemilihan software matlab pada penelitian ini 

sebagai penampil data adalah karena kompatibilitasnya dengan modul hardware 

arduino uno.  

 

 

3.3.3 Pembuatan Arsitektur Komponen 

 

 

Arsitektur umum perangkat yang dibangun terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

arsitektur pada node server dan arsitektur pada node sensor. 
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3.3.3.1 Arsitektur Umum Node Server 

 

 

Arsitektur umum dari node server yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 
 

Gambar 3.1 Arsitektur umum node server. 

 

 

Komponen-komponen yang digunakan pada node server adalah seperti pada 

Gambar 3.1. Mikroprosessor merupakan prosesor Atmel AVR yang terdapat pada 

microcontroller Arduino Uno, fungsinya adalah untuk mengendalikan komponen 

lain pada node server. Memori berfungsi sebagai penyimpan data sementara 

sebelum akhirnya data dikirimkan ke Personal Computer (PC). Transceiver 

berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh node sensor melalui 

antena yang terpasang. 

 

Tugas node server adalah menampilkan data yang diterima dari node sensor, yang 

bekerja sesuai dengan arsitektur dari gambar 3.1. Data yang didapat dari node 

sensor diterima oleh node server melalui antenna dari transceiver nRF24L01 

kemudian diteruskan ke mikroprosesor Atmel AVR. Data kemudian diteruskan ke 

memori sementara, setelah itu Atmel AVR akan memerintahkan transceiver 
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nRF24L01 untuk mengirimkan konfirmasi ke node sensor bahwa data telah sukses 

diterima. Kemudian mikroprosesor akan mengambil data dari memori sementara 

dan kemudian mengirimkan data ke personal computer. Selain sebagai penampil 

data akhir, personal komputer juga menyuplai daya ke seluruh komponen 

mikroprosesor Atmel AVR, memori, dan transceiver nRF24L01. 

 

 

3.3.3.2 Arsitektur Umum Node Sensor 

 

 

Arsitektur dari node sensor yang dibangun kurang lebih sama seperti arsitektur dari 

node server. Perbedaannya adalah node sensor tidak terhubung dengan PC seperti 

node server, namun terhubung dengan sensor ADXL345 yang berfungsi sebagai 

pengindera besaran akselerasi. Arsitektur umum dari node sensor dapat dilihat pada 

Gambar 3.2. 

Mikroprosesor

Atmel AVR
Memori

Transceiver

NRF24L01

Catu Daya

Baterai 9v

Sensor

ADXL345

 

Gambar 3.2 Arsitektur umum node sensor. 
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Tugas dari node sensor adalah untuk melakukan penginderaan dan kemudian 

mengirimkan hasilnya ke node server. Node sensor bekerja dimulai dari catu daya 

9 volt menyuplai daya ke seluruh komponen yaitu memori, mikroprosesor Atmel 

AVR, sensor ADXL345, dan transceiver nRF24L01. Kemudian Mikroprosesor 

Atmel AVR mengirim perintah ke modul sensor ADXL345 untuk melakukan 

penyensoran besaran akselerasi, dan modul sensor ADXL345 mengirimkan data 

yang didapat ke mikroprosesor Atmel AVR. Mikroprosesor Atmel AVR 

selanjutnya menyimpan data tersebut di memori sementara dan kemudian 

meneruskannya ke modul transceiver nRF24L01 untuk dikirimkan ke node server. 

Jika pengiriman sukses yang ditandai dengan nRF24L01 mendapatkan balasan dari 

node server, balasan yang berupa acknowledgment tersebut diteruskan ke 

mikroprosesor, dan mikroprosesor memerintahkan untuk menghapus data di 

memori sementara dan memerintahkan modul sensor ADXL345 untuk melakukan 

penyensoran lagi. Jika dalam waktu tertentu transceiver nRF24L01 tidak 

mendapatkan acknowledgment, maka mikroprosesor Atmel AVR mengambil data 

dari memori sementara untuk kemudian dikirimkan lagi ke node server melalui 

transceiver nRF24L01, proses tersebut terus diulang sampai pengiriman sukses.  

 

 

3.3.4 Perancangan Skenario 

 

 

Setelah melakukan studi literatur maka dilakukan perancangan skenario untuk 

membuat jaringan sensor dalam mengukur seismik dan vibrasi pada mesin industri. 

Data-data yang didapat dari node sensor akan ditampilkan pada software matlab 

dalam bentuk grafik. Setelah itu dilakukan pengukuran terhadap kinerja dari 
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jaringan dengan mengukur QoS pada jaringan dengan skenario jaringan yang 

diterapkan. Skenario yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Skenario 1 pengukuran packet loss, delay, dan throughput dengan 

menggunakan komunikasi single-hop terhadap perubahan jarak terlihat 

pada Gambar 3.3. Skenario yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

• Jenis topologi yang digunakan adalah topologi star,  

• Jarak transmisi antara node sensor dengan sink node bervariasi yaitu 

sebesar 100 meter, 200 meter, 300 meter dan seterusnya sampai 

jarak masksimum pada kondisi Line of Sight (LOS), dan berjarak 1 

meter di atas tanah. 

• Node sensor 1 dan node sensor 2 mengirim data langsung ke node 

server. 

• Interval pengiriman data adalah 0.5 detik. 

 

 
Gambar 3.3 Skenario 1. 

 

 

 

b. Skenario 2 pengukuran packet loss, delay, dan throughput dengan 

menggunakan komunikasi multi-hop, terhadap perubahan jarak terlihat pada 

Gambar 3.4. Skenario yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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• Jarak transmisi antara jaringan node sensor dengan sink node akan 

bervariasi yaitu sebesar 100 meter, 200 meter, 300 meter dan 

seterusnya sampai jarak maksimum pada kondisi Line of Sight 

(LOS), dan berjarak 1 meter di atas tanah. 

• Node sensor 2 mengirim data ke node server melalui node sensor 1, 

sedangkan node sensor 0.5 mengirim data langsung ke node server. 

• Interval pengiriman data adalah 1 detik 

 

Gambar 3.4 Skenario 2 

 

 

 

c. Skenario 3 pengukuran packet loss, delay, dan throughput dengan 

menggunakan komunikasi single hop, dengan kondisi Non Line of Sight 

(NLOS) terlihat pada Gambar 3.5. Skenario yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

• Menggunakan komunikasi single hop, topologi star 

• Melakukan pengukuran parameter Quality of Service (QoS) yaitu 

packet loss, delay, dan throughput 

• Menggunakan jarak transmisi NLOS 10, 20, 30, 40, 50, 60 meter 

dan seterusnya sampai jarak maksimum 
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• Interval pengiriman data 0.5 detik. 

• Menggunakan kondisi NLOS yang terhalang oleh area pepohonan 

dan semak. 

 

Gambar 3.5 Skenario 3 

 

 

 

d. Skenario 4 pengukuran packet loss, delay, dan throughput pada mesin 

industri dengan menggunakan komunikasi single hop, dengan kondisi Non 

Line of Sight (NLOS) terlihat pada Gambar 3.6. Skenario yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

• Menggunakan komunikasi multi hop, topologi bus 

• Melakukan pengukuran parameter Quality of Service (QoS) yaitu 

packet loss, delay, dan throughput 

• Menggunakan jarak transmisi antar node NLOS 10, 20, 30, 40, 50, 

60 meter dan seterusnya sampai jarak maksimum 

• Interval pengiriman data 0.5 detik. 

• Menggunakan kondisi NLOS yang terhalang oleh area pepohonan 

dan semak. 
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Gambar 3.6 Skenario 4 

 

 

 

3.3.5 Implementasi Alat  

 

 

Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan dalam merangkai alat yang 

sudah direncanakan sebelumnya sampai dengan melakukan pengukuran. Tahap ini 

adalah merangkai seluruh komponen pada tiga buah node yaitu satu node server 

dan dua buah node sensor. Tahap selanjutnya merupakan pengujian pada sensor 

yang dilakukan dengan mengukur besaran akselerasi pada kondisi normal selama 

satu menit. 

 

 

3.3.6  Pengukuran 

 

 

Pengukuran yang dilakukan untuk menguji sistem yang telah dibangun dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu pengukuran QoS komunikasi, pengukuran besaran 

akselerasi dari vibrasi, dan pengukuran QoS jaringan pada permukaan yang 

bergetar. 
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3.3.6.1  Pengukuran QoS Komunikasi 

 

Pengukuran QoS komunikasi dibuat berdasarkan teori yang telah dibahas di bab 

sebelumnya. Algoritma yang dituliskan pada node sink dan node sensor untuk 

mengukur parameter-parameter QoS bekerja dengan cara sebagai berikut: 

• Node sensor mengirimkan data dummy terus menerus tiap 0.5 detik ke node 

sink 

• Jika node sink menerima data dummy yang dikirimkan oleh node sensor 

maka node sink akan mengirimkan timbal balik yang menyatakan 

konfirmasi bahwa ia telah menerima data dummy tersebut. Hal ini disebut 

ACKNOWLEDGEMENT (ACK). 

• Jika node sensor menerima ACK yang menandakan bahwa paket yang ia 

kirimkan telah sukses diterima oleh node sink, maka node sensor akan 

menghitung waktu dari saat node sensor mengirim paket sampai ia 

menerima ACK. Waktu yang didapat pada proses ini disebut parameter 

delay. 

• Setiap 15 detik akan dilakukan peninjauan parameter-parameter QoS pada 

masing-masing node, sehingga pada detik ke-15 tiap node sensor akan 

mengirimkan paket ke node sink yang berisi total delay, jumlah paket yang 

dikirimkan ke node sink, dan jumlah ACK yang diterima oleh node sensor. 

• Data tersebut kemudian diolah di node sink menggunakan persamaan 2.1, 

2.2, dan 2.3. sehingga didapatkan parameter-parameter QoS yang dicari. 

 

 

Pengukuran dilakukan di area Institut Teknologi Sumatera (ITERA) untuk 

pengujian skenario pengukuran QoS dengan kondisi LOS. Sementara pengujian 
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skenario QoS dengan kondisi NLOS dilakukan di area lapangan sepak bola 

Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran QoS 

komunikasi menggunakan skenario – skenario yang telah dibahas sebelumnya pada 

Subbab 3.3.4. 

 

 

3.3.6.2  Pengukuran Besaran Akselerasi dari Vibrasi 

 

Selain melakukan pengujian QoS juga dilakukan pengujian sistem untuk mengukur 

besaran akselerasi yang terukur pada mesin industri dan vibrasi di sekitar lintasan 

kereta api. Gambar 3.7 menunjukkan implementasi pengujian sistem dalam 

mengukur besaran akselerasi pada mesin industri menggunakan satu node server 

dan satu node sensor dengan jarak transmisi 5 meter. Node sensor ditempelkan di 

atas mesin, kemudian mesin dihidupkan dengan tingkat power yang bervariasi 

dimulai dari 5 %, 35 %, 70 %, dan 100 %. 

Mesin 

Penggiling 

Kopi Kering

Node 

Server

Node 

Sensor 5 Meter

 
 

Gambar 3.7 Pengujian sistem pada pengukuran akselerasi pada mesin. 

 

 

 

Pengujian sistem dengan mengukur vibrasi di sekitar lintasan kereta api dilakukan 

dengan meletakkan node sensor 2 di dekat rel dengan jarak 1 meter, kemudian node 
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sensor 1 diletakkan pada jarak 10 meter dari lintasan kereta. Sedangkan node server 

berada 3 meter dari node sensor 1. Kedua node sensor mengirim data secara 

langsung ke node server atau disebut dengan single hop dan pada kondisi NLOS. 

Ilustrasi pengukuran vibrasi dengan menggunakan alat yang dibangun ditunjukkan 

pada Gambar 3.8 

 

 

3 Meter

10 Meter

1 Meter

Node Server

Node Sensor 1

Node Sensor 2

 
 

 

Gambar 3.8 Ilustrasi pengujian sistem mengukur akselerasi di sekitar lintasan 

kereta. 

 

 

 

3.3.6.2  Pengukuran QoS terhadap Permukaan yang Bergetar 

 

 

Pengukuran ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh antara vibrari dengan 

QoS jaringan. Ilustrasi pengukuran ini ditunjukkan pada Gambar 3.9. Kedua node 

sensor diletakkan pada bagian-bagian tertentu pada mesin dengan ketinggian 20 cm 

dari permukaan tanah, sedangkan node server berada pada ketinggian 100 cm dari 
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permukaan tanah. Kondisi link pengukuran ini adalah kondisi link baru yang 

berbeda dari pengukuran QoS pada Subbab 3.3.6.1 yaitu kondisi link sebenarnya 

pada area mesin penggiling kopi. Link pengukuran ini menggunakan kondisi Non 

Line of Sight karena tidak memungkinkan menggunakan kondisi Line of Sight. 

Kemudian jarak pengukuran dimulai dari jarak 20 meter, 30 meter, 40 meter, dan 

seterusnya sampai komunikasi terputus. Pengukuran ini dibagi menjadi dua bagian 

yaitu: 

1. Pengukuran saat mesin dalam kondisi mati, dan 

2. Pengukuran saat mesin dalam kondisi menyala. 

 

Pengukuran dibagi menjadi dua bagian bertujuan untuk melihat apakah ada 

pengaruh pada QoS terhadap getaran yang dihasilkan oleh mesin. Vibrasi yang 

digunakan pada pengukuran QoS pada mesin dalam kondisi menyala berasal dari 

vibrasi yang dihasilkan oleh mesin diesel dengan penggunaan daya 5%. Setelah 

kedua pengukuran diselesaikan maka akan terlihat pengaruh vibrasi terhadap QoS 

jaringan sensor yang digunakan. 

Jarak 20 Meter sampai 

Jarak Maksimum

Node 

Server

Mesin Penggiling 

Kopi Kering

Node 

Sensor 2

Node 

Sensor 1

 

Gambar 3.9 Ilustrasi pengukuran QoS pada permukaan yang bergetar. 
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3.4 Analisa dan Pencatatan Data 

 

 

Dalam melakukan Analisa dari data yang dikirimkan oleh node sensor digunakan 

software matlab untuk melakukan perhitungan akselerasi yang telah terukur pada 

node sensor. Data yang telah dianalisa tersebut akan dicatat menggunakan grafik 

yang bersifat kontinyu seiring dengan penerimaan data dari node sensor. 

 

Sensor Accelerometer adalah sebuah perangkat yang dapat mengukur akselerasi 

dengan tepat. Sebuah modul sensor dapat mendeteksi pada sebuah sumbu tunggal 

maupun pada sumbu jamak, sehingga sebuah sensor Accelerometer dapat 

mendeteksi sebuah magnitudo dan arah dari sebuah percepatan dalam kuantitas 

vektor. Sensor accelerometer yang digunakan adalah accelerometer yang 

menggunakan tiga buah sumbu ukur, yaitu sumbu X, Y, dan Z berdasarkan 

perbandingan terhadap percepatan standar gravitasi bumi. Sensor accelerometer 

yang diletakkan pada area yang bergetar, maka akan menghasilkan nilai percepatan 

yang berosilasi baik pada sumbu X, Y, atau Z. Dalam pengukuran seismik biasanya 

menggunakan prinsip skala intensitas Mercalli, di mana dalam mengukur kekuatan 

seismik dihitung menggunakan Persamaan 3.1 [14]: 

  

Magnitudo (Scala Richter) = 2,2 + 1,8 𝐿𝑜𝑔 (𝑃𝐺𝐴)                  (3.1) 

 

PGA atau Peak Ground Accelaration (PGA) merupakan akselerasi maksimum pada 

permukaan tanah saat terjadinya gejala seismik. PGA merupakan amplitudo dari 

akselerasi terbesar yang terekam. 
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3.5 Tabel Capaian Penelitian 

 

 

Pengerjaan penelitian skripsi ini dibagi kedalam beberapa tugas (task) kecil dengan 

tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam mengukur capaian dari skripsi ini. 

Adapun task, tujuan dari setiap task (goal), dan penjelasan (description) dari tugas, 

dan luaran (output) yang diharapkan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Capaian Penelitian 

 
No. Task, Goal, Description dan Output yang Diharapkan 

1. Task                : Mempelajari parameter pengawasan pada gunung berapi dan 

permasalahannya 

Goal                 : Mendapatkan solusi dalam melakukan pengawasan gunung berapi 

Description  : Permasalahan dalam melakukan pengawasan gunung api adalah 

mahalnya biaya dari peralatan yang digunakan. 

Output : Solusi yang didapatkan adalah dengan menggunakan WSN untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

2. Task                    : Mempelajari parameter seismik pada gunung api 

Goal                : Mendapatkan solusi dalam melakukan pengawasan seismik gunung 

berapi menggunakan WSN 

Description : Parameter seismik merupakan parameter yang terjadi akibat adanya 

gangguan di dalam kerak bumi yang menjalar ke seluruh arah, 

termasuk ke permukaan bumi. Gangguan tersebut menyebabkan 

getaran dari dalam bumi yang menjalar ke permukaan bumi. Dengan 

adanya getaran tersebut maka peristiwa seismik akan mungkin untuk 

diukur. Getaran merupakan perubahan percepatan yang terjadi 

berulang-ulang. Untuk itu digunakan sebuah sensor yang mampu 

mengukur perubahan percepatan yang dialami yaitu sensor 

accelerometer.  

Output : Parameter yang diukur adalah seismik dengan menggunakan sensor 

accelerometer tipe ADXL345 

3. Task                  : Mencari variabel akselerasi dalam pengawasan gunung berapi dan 

mesin industri 

Goal                 : Mendapatkan besaran besaran akselerasi dalam pengawasan gunung 

berapi dan mesin industri 

Description  : Salah satu variabel dalam mengukur aktivitas gunung berapi adalah 

mengukur peristiwa-peristiwa seismik yang terjadi. Peristiwa seismik 

terjadi ditandai dengan adanya pergerakan tanah yang dapat diukur 

akselerasi dari pergerakan tanah tersebut. Begitu pula pada mesin 

industry, akselerasi merupakan sebuah parameter yang ada saat vibrasi 

mesin terjadi. 

Output : Besaran akselerasi dari pemantauan gunung api dan mesin industri 

didapatkan dan dapat ditampilkan pada grafik kontinyu. 

4. Task  : Membuat parameter acuan yang akan digunakan dalam eksperimen. 

Goal                        : Mendapatkan parameter acuan yang akan digunakan dalam 

eksperimen. 

 

 



48 

 

 

 

Tabel 3.1 Capaian Penelitian (lanjutan) 

 
No. Task, Goal, Description dan Output yang Diharapkan 

 Description     : Parameter acuan digunakan untuk menganalisa kinerja jaringan sensor 

ketika dilakukan eksperimen. 

Output : Parameter acuan yang digunakan untuk menganalisa kinerja jaringan 

sensor adalah packet loss, delay dan throughput. 

5. Task             : Membuat diagram alir (flow chart) penelitian dan eksperimen dari 

sistem yang dibangun 

 
Goal                      : Mendapatkan parameter acuan yang akan digunakan dalam 

eksperimen. 

 
Description : Parameter acuan digunakan untuk menganalisa kinerja jaringan sensor 

ketika dilakukan eksperimen. 

 Output : Flow chart penelitian dan flow chart eksperimen. 

6. Task             : Membuat skenario sistem. 

Goal                      : Mendapatkan skenario sistem untuk melakukan eksperimen. 

Description : Skenario dibuat berdasarkan parameter yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Output : Terdapat 4 skenario yang akan dibuat, yaitu: 

Komunikasi single-hop dengan perubahan jarak pada kondisi LOS, 

Komunikasi multi-hop dengan perubahan jarak pada kondisi LOS, 

Komunikasi single-hop dengan perubahan jarak pada kondisi NLOS, 

Komunikasi multi-hop dengan perubahan jarak pada kondisi NLOS 

7. Task             : Membangun sistem WSN dan melakukan eksperimen. 

Goal                      : Sistem WSN dan eksperimen dapat dilakukan. 

Description : Sistem WSN yang mampu melakukan pengukuran akselerasi dan 

vibrasi pada mesin industri dibangun menggunakan alat dan bahan 

yang ada. 

Output : Sistem yang siap melakukan eksperimen berdasarkan skenario. 

8. Task             : Uji coba pengambilan data. 

Goal                      : Memperoleh data hasil eksperimen pada tiap skenario. 

Description : Pengambilan data dilakukan berdasarkan skenario yang akan 

diterapkan. 

Output : Data hasil eksperimen. 

9. Task             : Menganalisa data hasil eksperimen. 

Goal                      : Memperoleh kesimpulan dari hasil eksperimen. 

Description : Data yang didapatkan dari eksperimen akan diolah sehingga dapat 

dianalisa. Kemudian akan diperoleh kesimpulan. 

Output : Laporan skripsi. 

 

 

 

3.6 Diagram Alir 

 

 

Pada proses penelitian ini menggunakan diagram alir yang terbagi menjadi tiga 

yaitu diagram alir penelitian, diagram alir eksperimen, dan diagram alir algoritma 

pengukuran QoS. 
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3.6.1 Diagram Alir Proses Penelitian 

 

 

Pada proses penelitian skripsi ini, persiapan dilakukan dengan melakukan studi 

pustaka dan literatur terhadap topik terkait yang dibahas. Kemudian mendesain 

skenario jaringan yang akan dilaksanakan. Kemudian ditentukan parameter yang 

akan diukur dan membangun alat. Setelah alat selesai dibangun dan bekerja sesuai 

dengan rencana, maka selanjutnya dilakukan pengambilan data sesuai dengan 

skenario yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah didapatkan data, data tersebut 

dianalisa. Kemudian dengan melakukan analisa data dan membahasnya, akan 

diperoleh simpulan dari penelitian ini. Untuk lebih jelas tentang alur penelitian 

yang dilakukan dapat dilihat pada alur yang tertera pada Gambar 3.9. 

Start

Persiapan

Studi pustaka dan 

literatur

Mendesain skenario 

jaringan

Menentukan parameter 

dan membangun alat

Uji coba pengambilan 

data

Menganalisa dan 

membahas hasil

Memperoleh kesimpulan

End  

Gambar 3.10 Diagram alir proses penelitian. 
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3.6.2 Diagram Alat Pengukur Akselerasi 

 

 

Adapun diagram alir alat pengukur akselerasi yang dibuat dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 

Start

Definisi 

parameter 

pada arduino 

(AcX, 

AcY,AcZ)

Menghidupkan 

sensor

Arduino membaca 

masing-masing nilai 

dari sensor

Data ditransmisikan 

ke matlab di laptop

Matlab 

memerintahkan 

berhenti 

menyensor?

End

Matlab mengolah 

dan menampilkan 

data dari arduino

Definisi parameter  pada 

matlab (Akselarasi terbaca 

dengan gravitasi, Akselarasi 

Linar, Total akselarasi, dan 

Magnitude terbaca)

Matlab 

memerintahkan 

penyensoran pada 

arduino

tidak

ya

 

Gambar 3.11 Diagram alir alat pengukur akselerasi. 
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3.6.3 Diagram Alir Algoritma Pengukur QoS Jaringan 

 

Adapun diagram alir dari algoritma yang digunakan untuk mengukur QoS jaringan 

dapat dilihat pada Gambar 3.12 

Start

Mendeklarasikan 
data dummy di 

node sensor

Node sensor 
mengirimkan data 

dummy tiap 0.5 
detik ke node sink

Sudah 15 detik?

Node sensor 
mengirimkan total 
paket dikirim, ACK 
diterima, dan total 
delay ke node sink

Node sink 
menghitung 

parameter QoS 
berdasarkan 

persamaan 2.1, 2.2, 
dan 2.3

Parameter-
parameter 

QoS 
didapatkan

End

ya

tidak

Berhenti 
mengukur 

QoS?

tidak

ya

 

Gambar 3.12 Diagram alir algoritma pengukuran QoS. 
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3.7 Spesifikasi Teknis Perangkat Jaringan 

 

 

Pada perangkat data log seismik gunung api dan vibrasi mesin menggunakan 

spesifikasi perangkat sebagai berikut: 

a. Mikrokontroller Arduino Uno 

• Mikrokontroller  : ATMega 328   

• Operating voltage  : 5V  

• Input voltage (recommended) : 7 – 12V   

• Input voltage (limits)  : 6 – 20V   

• Digital I/O pins     : 14 (6 provide PWM output)  

• Analog input pins     : 6 

• DC current per I/O pins : 40 mA  

• DC current for 3,3 V pins : 50 mA  

• Flash memory     : 32 KB (0.5 KB used by bootloader)  

• SRAM       : 2 KB  

• EEPROM       : 1 KB  

• Clock speed      : 16 MHz 

b. Modul komunikasi nRF24L01 

• Frekuensi   : 2.4 GHz 

• On air data rate  : 250 Kbps, 1Mbps, 2Mbps 

• Daya output   : Tx 11,3 mA, Rx 13.5 mA 

• Tegangan suplai  : 1.9 V – 3.6 V 

• Protokol   : Enhanced ShockBurst 
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c. Modul sensor accelerometer ADXL345 

• Supply voltage   : 3.3 V – 3.6 V 

• Supply current   : 400 μA 

• Temperature range  : -40 ˚C - 85 ˚C 

• Bandwidth response XY : 400 Hz 

• Bandwidth response Z  : 300 Hz 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Bab ini berisi simpulan dan saran yang didapatkan setelah membangun sistem dan 

menganalisa hasil yang didapatkan. 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Simpulan yang didapatkan setelah membangun sistem dan menyusun laporan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sensor accelerometer ADXL345 kurang cocok digunakan dalam melakukan 

pengukuran akselerasi yang memiliki besaran sangat kecil dibawah 10 cm/s². 

2. Parameter Quality of Service (QoS) pada komunikasi single hop dan kondisi 

Line of Sight (LOS) memiliki performa jaringan yang berbanding terbalik 

dengan jarak antar node. QoS terukur dari node sensor 1 dan node sensor 2 

cenderung sama dan jarak maksimum transmisi data yang masih dapat diterima 

oleh node server adalah sejauh 350 meter dari kedua node sensor.  

3. Skenario komunikasi multi hop dengan kondisi Line of Sight mendapatkan hasil 

yang kurang lebih sama seperti pada skenario single hop pada konsisi Line of 

Sight, namun parameter QoS pada node sensor 2 memiliki performa yang lebih 

buruk disbanding node sensor 1 dikarenakan node sensor 2 harus mengirimkan 
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data yang didapat dahulu ke node sensor 1 sebelum akhirnya diteruskan ke node 

server. Jarak maksimum antar node yang didapat adalah sejauh 350 meter. 

4. Skenario single hop dengan kondisi Non Line of Sight (NLOS) memiliki jarak 

maksimum pengiriman sejauh 120 meter. QoS yang didapatkan pada skenario 

ini berbanding terbalik dengan jarak, dan tidak terlihat perbedaan mencolok dari 

QoS yang didapat antara node sensor 1 dan node sensor 2. 

5. Skenario multi hop dengan kondisi Non Line of Sight (NLOS) memiliki QoS 

yang berbanding terbalik dengan jarak, namun terdapat perbedaan QoS yang 

besar antara node sensor 1 dengan node sensor 2 dikarenakan alasan yang sama 

pada skenario multi hop dengan kondisi LOS, yaitu dikarenakan node sensor 2 

harus mengirimkan data yang didapat ke node sensor 1 sebelum akhirnya 

diteruskan ke node server. Jarak maksimum yang memungkintan adanya 

pengiriman data pada skenario ini adalah sejauh 130 meter. 

6. Pengaruh antara vibrasi dengan parameter QoS didapatkan tidak memiliki 

pengaruh yang signfikan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai QoS yang relatif 

sama antara pengukuran QoS pada mesin tanpa vibrasi, dan mesin yang sedanig 

bervibrasi. 
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5.2 Saran  

 

 

Saran yang diperoleh setelah menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini untuk 

dapat dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan jenis sensor accelerometer yang memiliki tingkat ketelitian lebih 

tinggi dari sensor ADXL345. 

2. Menggunakan lebih banyak node sensor, melihat hasil pengukuran pada 

skenario multi hop baik pada kondisi LOS dan NLOS memiliki perbedaan QoS 

yang sangat besar antara node 1 dan node 2. Hal tersebut dapat diteliti lebih 

lanjut untuk mencari hubungan seberapa besar pengaruh jumlah hop terhadap 

QoS jaringan. 

3. Meningkatkan jumlah sampling dari yang digunakan untuk mendapatkan 

perbaikan hasil dari analisa vibrasi yang dilakukan. 
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