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ABSTRAK 

 

ANALISIS KINERJA JARINGAN SENSOR NIRKABEL (JSN) BERBASIS 

ZIGBEE DENGAN MENGUKUR RECEIVE SIGNAL STRENGTH 

INDICATOR (RSSI) DAN ENERGY CONSUMPTION 

 

Oleh 

ROVIQ CHOLIFATUL ROHMAN 

 

Untuk mendapatkan sebuah kinerja yang lebih baik dari sebuah sistem jaringan 

sensor nirkabel maka perlu dilakukan sebuah analisis kinerja dengan beberapa 

parameter pengukuran. Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini melingkupi 

pengukuran Receive Signal Strength Indicator (RSSI) dan pengukuran daya tahan 

baterai. Dengan melakukan pengukuran pada setiap skenario topologi jaringan 

dengan membandingkannya pada kondisi indoor dan outdoor maka akan 

didapatkan nilai terbaik dari RSSI pada setiap skenario topologi dan dengan 

mengukur daya tahan baterai dari nodal sensor yang digunakan maka akan 

didapatkan seberapa lama sistem jaringan sensor nirkabel bisa beroperasi. Sistem 

jaringan sensor nirkabel yang dianalisis pada penelitian ini merupakan sistem 

jaringan sensor nirkabel yang berjalan pada ZigBee dan terintergrasi dengan 

Arduino. Sistem jaringan sensor nirkabel (JSN) ini menggunakan komunikasi 

single-hop dan multi-hop. Hasil pada penelitian ini didapatkan bahwa kinerja 

sebuah JSN pada pengiriman data akan berjalan baik pada komunikasi multi-hop 

dengan peletakan setiap nodal yang tidak berjauhan dan pada konsumsi daya setiap 

nodal sensor kinerja terbaik didapatkan pada saat waktu idle pengiriman data setiap 

nodal yaitu 60 detik dengan baterai nodal sensor dapat bertahan hingga 13,8 hari 

dengan kapasitas baterai 20.000 mAh. 

 

Kata kunci : ZigBee, RSSI, Battery Lifetime, Jaringan Sensor Nirkabel.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF WIRELESS SENSOR NETWORKS (WSN) 

BASED ON ZIGBEE WITH MEASUREMENTS OF RECEIVED SIGNAL 

STRENGTH INDICATOR (RSSI) AND ENERGY CONSUMPTION  

 

By 

ROVIQ CHOLIFATUL ROHMAN 

 

To get better performance from a wireless sensor network system, it is necessary to 

do a performance analysis with several measurement parameters. Measurements 

made in this study include measurements of Receive Signal Strength Indicator 

(RSSI) and measurements of lifetime battery. By measuring each network topology 

scenario and comparing it into indoor and outdoor conditions, the best value from 

RSSI will be obtained and by measuring the battery lifetime, we also know how long 

the wireless sensor network system can operate. The wireless sensor network 

system analyzed in this study runs on ZigBee protocol and the system is integrated 

with Arduino. This wireless sensor networks (WSN) system using single-hop and 

multi-hop communication. The results in this study found that the performance of a 

WSN on data transmission will run well on multi-hop communication by laying 

each nodal near to each others and at the power consumption measurement each 

sensor nodal best performance will obtained at idle time of each nodal is 60 seconds 

with Nodal Sensor batteries can last up to 13.8 days with a 20,000 mAh battery 

capacity. 

 

Keywords : ZigBee, RSSI, Battery Lifetime, Wireless Sensor Networks. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Implementasi dari sebuah jaringan akan cukup sulit jika menggunakan media kabel 

hal itu dikarenakan media kabel haruslah terlindungi dan tidak mengganggu 

lingkungan sekitar. Selain itu media kabel membutuhkan perawatan yang terus 

menerus dan instalasinya membutuhkan biaya mahal. Penggunaan jaringan kabel 

juga tidak fleksibel, karena jika suatu saat terjadi perubahan dan penambahan 

perangkat maupun lokasi pengukuran maka harus mengatur ulang instalasi kabel. 

Jaringan kabel juga tidak dapat digunakan untuk aplikasi yang bersifat remote atau 

pengendalian jarak jauh. Maka dari itu teknologi nirkabel atau wireless sangat 

berguna sekali untuk pengimplemetasi sebuah sistem jaringan[1].  

Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) merupakan sebuah sistem jaringan yang dibentuk 

dari beberapa pangkat/nodal sensor keadaan fisik lingkungan yang menggunakan 

kanal nirkabel sebagai media pengiriman data. Data hasil pengamatan kemudian 

dikirimkan kepada sebuah nodal koordinator/gatewaysebagai pengumpul data[1-4]. 

Proses komunikasi data antar nodal-nodal dalam sebuah JSN diatur oleh protokol 

komunikasi. Dalam membangun sebuah JSN protokol komunikasi yang umum 

digunakan adalah protokol IEEE 802.15.4 dan ZigBee[2].
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Untuk mendapatkan sistem pengukuran JSN yang terbaik maka diperlukan sebuah 

analisa dari sistem JSN. Pada penelitian ini akan dianalisa RSSI dan Energy 

consumption dari sebuah sistem JSN supaya dapat diketahui kinerja sistem JSN 

tersebut. RSSI merupakan sebuah indikator kuat sinyal yang didapatkan sebuah 

sistem JSN, dimana RSSI ini merupakan sebuah acuan untuk mengetahui indikator 

kuat sinyal dari setiap Nodal Sensor yang terdapat pada sebuah Jaringan Sensor 

Nirkabel (JSN).  

Sistem JSN membutuhkan efisiensi daya yang baik untuk bekerja secara optimal, 

Pada penelitian ini digunakan protokol ZigBee dengan menggunakan modul XBee 

untuk komunikasi antar setiap Nodal Sensor, diketahui bahwa protokol ZigBee 

bekerja dalam daya yang rendah sehingga sistem pengukuran JSN akan dapat 

bertahan cukup lama dalam bekerja, maka dari itu perancangan sistem JSN yang 

baik juga akan mempengaruhi kinerja dari sistem JSN itu sendiri [2]. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang kembali sistem JSN untuk mendapatkan sistem JSN dengan 

kinerja terbaik. 

2. Mengukur RSSI (Received Signal Strength Indicator) dan Energy 

Consumption and Battery Life Time untuk mengetahui kinerja/peforma dari 

sistem Jaringan Sensor Nirkabel(JSN). 
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1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dengan mengukur RSSI (Received Signal Strength Indicator) dapat 

diketahui tingkat daya terima sinyal (dBm) pada band frequency JSN. 

2. Dengan menganalisa Energy Consumption and Battery Life Time dapat 

diketahui efisiensi energi dari sistem JSN untuk mengetahui kinerja 

terbaiknya. 

1.4 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengukur kinerja dari 

sebuah sistem JSN dengan parameter Received Signal Strength Indicator (RSSI) 

dan Energy Consumption. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Modul Radio Frequency (RF) yang digunakan adalah modul XBee S2C 

berbasis protokol ZigBee. 

2. Fokus Pembahasan dalam penelitian ini adalah pengukuran RSSI (Received 

Signal Strength Indicator) pada sistem JSN dan menganalisa Energy 

Consumption and Battery Life Time. 

3. Pengukuran RSSI (Received Signal Indicator) untuk komunikasi 

menggunakan skenario dengan menggunakan variabel ukuran paket data 

dan jarak transmisi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini disusun secara sistematis dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB ini menguraikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, perumusan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB ini menjelaskan secara garis besar tentang JSN (Jaringan Sensor Nirkabel), 

komponen-komponen JSN, RSSI , Energy Consumption and Battery Life Time, 

Protokol ZigBee dan XBee S2. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

BAB ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, alat dan bahan, 

tahap penelitian dan spesifikasi teknis perangkat jaringan.  

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB ini memaparkan hasil pengukuran kinerja JSN dan pembahasan data yang 

diperoleh. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN  

BAB ini memberikan simpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

saran untuk penelitina selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIR



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka dari Penelitian yang Berkaitan 

Penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “ Quality Of 

Service (QOS) Jaringan Sensor Nirkabel Berbasis ZigBee “ yang ditulis oleh 

Ahmad Surya Arifin pada tahun 2015 dan “Rancang Bangun Jaringan Sensor 

Nirkabel Berbasis ZigBee Untuk Pemantauan Suhu dan Kelembaban” yang ditulis 

oleh Danny Mausa pada tahun 2015. 

Penelitian yang ditulis oleh Danny Mausa berfokus pada rancang bangun dari 

sebuah sistem Jaringan Sensor Nirkabel. Sistem yang dibangun terdiri atas pengirim 

informasi (Nodal Sensor) dan Penerima informasi (Nodal Koordinator) yang 

kemudian akan ditampilkan pada layar komputer dan disimpan sebagai data logger. 

Rancang bangun ini digunakan untuk pemantauan suhu dan kelembaban sebuah 

ruangan dengan meletakan 3(tiga) Nodal Sensor dan 1(satu) Nodal Koordinator. 

Setiap Nodal sensor yang dirancang memiliki sensor pemantau, sensor LM35DZ 

sebagai pemantau suhu dan sensor DHT 11 sebagai pemantau kelembaban ruangan 

[1]. Mikrokontroller yang digunakan adalah Mikrokontroller Arduino UNO tipe 

ATmega 328 dan Wireless Sensor yang digunakan adalah ZigBee Xbee S2C. 

Perangkat lunak yang digunakan pada Rancang Bangun Jaringan Sensor Nirkabel 

ini adalah X-CTU yang digunakan sebagai konfigurator      
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telemetri XBee S2C dan LabView yang digunakan untuk menampilkan data yang 

terpantau oleh setiap nodal sensor [1]. 

Penelitian Ahmad Surya Arifin berfokus pada Quality Of Service dari sebuah sistem 

Jaringan Sensor Nirkabel, penelitian ini menggunakan sistem JSN dari Danny 

Mausa yang digunakan untuk pemantauan suhu dan kelembaban sebuah ruangan 

sebagai penentu Quality Of Service dari Jaringan Sensor Nirkabel yang berbasis 

ZigBee. Quality Of Service ditentukan oleh perhitungan dari Delay, Throughput 

dan Packet Loss yang didapatkan [2]. Delay adalah waktu tunda yang disebabkan 

oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya rata-rata 

delay diperoleh dengan Persamaan 2.1 : 

 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡
          (2.1) 

 

Pengukuran throughput dilakukan dengan mengukur sejumlah data yang 

dikirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dengan mengukur sejumlah 

data yang dapat diproses pada suatu waktu tertentu. Packet loss merupakan suatu 

nilai yang menyatakan jumlah paket yang gagal disampaikan kepada tujuan melalui 

media transmisi tertentu [2]. Topologi jaringan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah topologi jaringan star (point-to-point) dan topologi jaringan mesh. 

 

Dengan dua kajian utama penelitian di atas dikembangkan kembali sistem JSN 

dengan penambahan satu nodal sensor untuk dapat mencakup area pengukuran 

yang lebih luas dengan parameter pengukuran pada topologi yang berbeda. 

Perancangan interface pada penelitian ini menggunakan software Labview dengan 
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parameter menampilkan pengukuran dari 4 Nodal Sensor (Hops), yang mana pada 

penelitian sebelumnya hanya 3 Nodal Sensor. Pada bagian hardware pada penelitian 

ini menggunakan telemetri XBee dan XBee Shield terbaru yakni menggunakan 

XBee S2C dan XBee Shield v03 dan pada kontruksi layout PCB pada modul sensor 

dibuat lebih kecil dari sebelumnya sehingga dapat mengefisiensi ruang pada case 

setiap perangkat JSN. 

 

2.2 Jaringan Sensor Nirkabel 

Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) merupakan sebuah jaringan yang disusun oleh 

sensor-sensor terdistribusi dalam suatu cakupan area tertentu yang dihubungkan 

melalui kanal komunikasi nirkabel untuk saling bekerja sama melakukan 

pemantauan terhadap suatu kondisi fisik, seperti temperatur, suara, getaran, 

tekanan, gerakan, atau kondisi-kondisi fisik tertentu [3].  

 

2.3 Komponen-Komponen Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) 

Komponen dasar yang harus terpenuhi untuk membangun Jaringan Sensor Nirkabel 

(JSN) adalah sebagai berikut:   

1) Sejumlah nodal sensor.  

2) Media nirkabel sebagai interkoneksi jaringan.  

3) Gateway sebagai pusat pengumpulan informasi dari sensor.  

4) Perangkat pengguna sebagai komponen yang melakukan permintaan data dari 

sensor. 
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Kemampuan JSN dalam menyediakan suatu penanganan terhadap permintaan data 

hasil pemantauannya menentukan tingkat performansi JSN. Tingkat performansi 

JSN bergantung pada bidang implementasinya. Mayoritas pengembangan JSN 

ditujukan untuk melakukan pemantauan terhadap fenomena fisik, seperti 

temperatur, tekanan, kelembaban, atau lokasi dari suatu objek.  Untuk aplikasi 

tersebut, mayoritas JSN didesain hanya untuk mendapatkan hasil berupa data (nilai 

hasil perhitungan dari pemantauan) dengan delay yang dapat ditoleransi dan 

menggunakan ukuran bandwidth yang minimal atau kecil. Tingkat performansi JSN 

pada implementasi tersebut akan berbeda dengan tingkat performansi yang 

dibutuhkan untuk aplikasi JSN pada implementasi teknologi yang digunakan untuk 

mendapatkan tipe data yang berbeda, misalkan pada aplikasi Jaringan Sensor 

Multimedia Nirkabel / Wireless Multimedia Sensor Network (WMSN) [4]. 

 

2.4. Arduino (UNO series ATmega328) 

Arduino adalah sebuah platform komputasi fisik yang open source  pada board 

input dan output sederhana. Platform komputasi merupakan sistem fisik yang 

interaktif dengan penggunaan software dan hardware yang dapat mendeteksi dan 

merespon situasi dan kondisi yang ada di dunia nyata.   

Nama arduino tidak hanya digunakan untuk menamai board rangkaiannya saja 

tetapi juga untuk menamai bahasa dan software pemrogramannya, serta lingkungan 

pemrogramannya atau IDE-nya (IDE = Integrated Development Environment) [5]. 

Ada beberapa jenis modul arduino yang bisa digunakan, pada penelitian ini 

menggunakan board Arduino Uno sebagai mikrokontroler yang menghubungkan 
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dari hardware ke interface komputer. Jenis-jenis dari arduino  sangatlah banyak 

salah satunya Arduino Uno. Arduino Uno adalah piranti mikrokontroler 

menggunakan ATmega328, merupakan penerus Arduino Duemilanove. Arduino 

Uno memiliki 14 pin I/O digital  dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan 

sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, 

jack power, ICSP header, dan tombol reset.  

Arduino juga mempunyai kompiler sendiri, bahasa pemrograman yang dipakai 

adalah C/C++ tetapi sudah menggunakan konsep pemrograman berbasis objek / 

Object Oriented Programing (OOP). Kompiler bersifat free, dan dapat diunduh di 

website arduino.cc. Kelebihan lain dari kompiler arduino ini adalah dia bersifat 

cross-platform atau dapat berjalan di semua operating system, sehingga walaupun 

pengguna Windows, Linux, ataupun Macintos bisa menggunakan device ini.   

Kelebihan Arduino dari platform hardware mikrokontroler lain adalah [6]:  

a) IDE Arduino merupakan multiplatform, yang dapat dijalankan diberbagai sistem 

operasi, seperti windows, dan linux.  

b) Pemrograman arduino menggunakan kabel yang terhubung dengan port USB, 

bukan port serial.  

c) Arduino merupakan perangkat open source, sehingga user dapat mengunduh 

software dan gambar rangkaian arduino tanpa harus membayar.  

d) Tidak memerlukan chip programmer karena didalamnya sudah ada bootloader 

yang menangani upload program dari komputer.  
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e) Memiliki sarana komunikasi USB, sehingga user laptop yang tidak memiliki port 

serial/RS323 bisa menggunakannya.  

f) Bahasa pemrograman yang mudah karena dilengkapi dengan kumpulan library 

yang cukup lengkap.  

g) Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board Arduino. 

Misalnya shield GPS, Ethernet, SD Card, dll 

 

 

Gambar 2.1 Arduino UNO ATmega 328 

 

2.5. Sensor   

Sensor adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi suatu besaran fisik 

menjadi besaran listrik, sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. 

Sensor merupakan bagian dari transduser yang berfungsi untuk melakukan sensing 

atau pengindraan. Perubahan energi eksternal akan masuk ke bagian input 

transduser, sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap segera dikirim 

kepada bagian konvertor dari transduser untuk diubah menjadi energi listrik. 

Beberapa contoh sensor adalah sensor kelembaban dan sensor suhu.  
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2.5.1 Sensor DHT11  

DHT11 adalah modul sensor suhu dan kelembaban udara yang mempunyai 

jangkauan pengukuran suhu antara 0 - 50°C dan jangkauan pengukuran kelembaban 

udara 20 - 95% RH. Modul sensor ini memiliki akurasi pengukuran suhu sekitar 

2°C. Dan memiliki akurasi pengukuran kelembaban 5% [7].  

 

Gambar 2.2 Sensor kelembaban DHT11 

 

Spesifikasi dari DHT11 adalah sebagai berikut [7]:  

Tegangan suplai  : + 5V.  

Range temperatur  : 0 – 50 °C keakuratan ± 2 °C.  

Range kelembaban  : 20 -90 % RH, keakuratan ± 5 %.  

Output    : Sinyal digital.  

 

Sensor ini merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu 

memberikan informasi suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong komponen yang 

memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik. Sensor ini termasuk elemen resistif  
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dan perangkat pengukur suhu NTC. Memiliki kualitas yang sangat baik, respon 

cepat, dan dengan harga yang terjangkau. DHT11 memiliki fitur kalibrasi yang 

sangat akurat. Koefisien kalibrasi ini disimpan dalam program memori, sehingga 

ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka module ini membaca koefisien 

sensor tersebut. Modul ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi pengukuran suhu 

dan kelembaban.  

  

2.5.2 Sensor LM35DZ  

Sensor suhu LM35DZ merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk 

mengubah besaran suhu ke besaran elektrik berupa tegangan. Sensor ini memiliki 

keakuratan tinggi dan mudah dalam perancangan penggunaanya.  

 

Gambar 2.43 Sensor suhu LM35DZ 

Gambar 2.6 merupakan bentuk dari sensor suhu LM35, memiliki  3 pin kaki dengan 

fungsi sebagai Vs, GND, dan Output. Spesifikasi sensor suhu LM35DZ sebagai 

berikut ini [8]:  

a) Memiliki sensitivitas suhu, dengan skala linier antara tegangan dan suhu 10 

mV/oC, sehingga dapat langsung dikalibrasi dengan satuan celcius.  

b) Akurasi dalam kalibrasi yaitu 0,50C pada suhu 250C.  
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c) Memiliki rentang nilai operasi suhu 00C sampai 1000C.  

d) Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 Volt.  

e) Memiliki arus yang rendah yaitu 60 µA.  

f) Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 Ω untuk beban 1 mA.  

g) Memiliki ketidak linieran sekitar ±1/40C. 

 

2.6 ZigBee 

Zigbee adalah spesifikasi untuk protokol komunikasi tingkat tinggi yang mengacu 

pada standart IEEE 802.15.4 yang berhubungan dengan wireless personel area 

networks (WPANs). ZigBee memiliki konsumsi daya rendah yang bekerja untuk 

jaringan personal dengan tingkatan yang rendah. ZigBee banyak digunakan untuk 

mengendalikan perangkat lain dan juga biasa digunakan sebagai sensor wireless. 

ZigBee memiliki kemampuan untuk mengatur jaringannya sendiri dan mengatur 

pertukaran data pada jaringan [9]. 

 

2.6.1 Arsitektur ZigBee 

ZigBee Alliance melakukan kerjasama dengan IEEE untuk membuat jaringan yang 

mampu mengkonsumsi daya rendah, dan juga bekerja dengan kinerja terbaik, 

ZigBee didesain untuk penggunaan sebuah jaringan yang kecil dan konsumsi daya 

rendah dimana zigbee sangat berguna untuk pengaplikasian sebuah sistem jaringan 
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sensor nirkabel (JSN), ZigBee menyediakan sertifikasi dan pengujian terhadap 

device-device yang menggunakan ZigBee untuk pengaplikasian device tersebut. 

 

2.6.2 Karakteristik ZigBee 

Berikut ini adalah beberapa karekteristik dari ZigBee [10]:  

1. Bekerja pada Frekuensi 2,4 GHz, 868MHz dan 915MHz, dimana ketiga rentang 

frekuensi ini merupakan rentang frekuensi yang gratis yaitu 2,42.4835 GHz, 868 – 

870 MHZ, dan 902-928MHz. dan tiap lebar frekuensi tersebut dibagi menjadi 16 

channel. Untuk frekuensi 2.4 GHZ digunakan hampir diseluruh dunia, sedangkan 

aplikasi untuk rentang frekeunsi 868 MHz digunakan di daerah eropa, sedangkan 

915 MHz digunakan pada daerah amerika utara, Austaralia dan lain-lain.  

2. Mempunyai konsumsi daya yang rendah.  

3. Maksimum transfer rate untuk tiap data pada tiap lebar pita adalah sebagai 

berikut 250 Kbps untuk 2.4 GHz, 40 kbps untuk 915 MHz, dan 20 Kbps untuk 868 

MHz.  

4. Mempunyai Throughput yang tinggi dan latency yang rendah untuk duty cycle 

yang kecil.  

5. Data realible karena memilki hand-shaked protokol untuk data transfer  

6. Mempunyai beberapa jenis topologi seperti pear to pear, mesh, star, dll.  
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2.7 XBee S2C 

XBee merupakan modul komunikasi nirkabel yang dibuat oleh Digi International 

yang mendukung berbagai protokol komunikasi termasuk IEEE 802.15.4 dan 

ZigBee serta dan dapat digunakan sebagai pengganti kabel serial [11]. XBee 

memiliki fitur RF modul kompleks yang menjadi solusi dan sangat baik untuk 

membangun sebuah JSN. Modul XBee dapat berkomunikasi dengan 

mikrokontroler melalui komunikasi serial UART dan juga memiliki pin tambahan 

yang dapat digunakan untuk aplikasi XBee secara mandiri, misalnya nodal router 

dapat dibangun tanpa mikrokontroler.   

XBee diharapkan dapat memperkecil biaya dan menjadi konektivitas berdaya 

rendah untuk peralatan yang memerlukan baterai untuk hidup selama beberapa 

bulan sampai beberapa tahun, tetapi tidak memerlukan kecepatan transfer data 

tinggi. Modul XBee terbagi dalam dua versi yaitu XBee dan XBee-Pro. XBee-Pro 

memiliki konsumsi daya yang lebih besar dan memeliki jangkauan komunikasi 

yang lebih jauh dibandingkan dengan XBee.   

XBee S2C merupakan salah satu jenis XBee yang dibuat oleh Digi International 

yang mendukung protokol komunikasi ZigBee [11]. Berbeda dari seri sebelumnya 

yaitu XBee S1 hanya dapat melakukan komunikasi dengan topologi peer dan star 

saja, sedangkan untuk XBee S2C dapat melakukan jaringan komunikasi dengan 

topologi peer to peer, star dan mesh. Tampilan XBee S2C dapat dilihat pada 

Gambar 2.5.  
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Gambar 2.4 XBee S2C 

Adapun spesifikasi dari Xbee S2C yaitu [11] :  

i. RF data rate   : 250 Kbps  

ii. Indoor/urban range  : 40 meter  

iii. Outdoor/RF LOS range  : 120 meter  

iv. Transmit power   : 1,25mW(+1 dBm)/2mW(+ 3 dBm)   

v. Frequency band   : ISM 2,4 GHz  

vi. Interference immunity  : DSSS   

vii. Antena    : Wire  

viii. Supply voltage   : 2,1 – 3,6 VDC  

ix. Transmit current   : 35mA/45mA boost mode@3,3VDC  

x. Receive current   : 38mA/40mA boost mode@3,3VDC 
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2.7.1 Mode Operasi 

Terdapat 5 (lima) mode operasi yang terdapat dalam Xbee , berikut adalah kelima 

mode operasi tersebut  : 

1. Idle mode 

Mode RF pada kondisi idle mode adalah pada saat modul tidak sedang menerima 

dan mengirimkan data. 

2. Transmit mode  

Ketika data serial diterima dan siap untuk dipaketisasi, modul RF akan mengakhiri 

kondisi idle dan berusaha mengirimkan data tersebut. Alamat tujuan menentukan 

nodal yang mana yang akan menerima data tersebut. 

3. Received mode 

Jika paket data valid diterima oleh antena, data dikirim ke serial transmit buffer. 

4. Sleep Mode  

Sleep mode mengizinkan modul RF untuk menghemat energi pada saat tidak 

digunakan. 

5. Command mode 

Untuk membuat atau mengetahui parameter modul RF, modul harus dalam kondisi 

command mode. 
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2.7.2 Topologi Jaringan  

Pada jaringan ZigBee, nodal satu dengan nodal yang lain dapat terhubung dalam 

struktur jaringan topologi yang berbeda, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

Topologi jaringan tersebut mengindikasikan bagaimana modul RF transceiver 

terhubung secara logika satu dengan yang lain.   

Beberapa topologi jaringan adalah sebagai berikut [11][12]:  

1) Peer to peer  

Jaringan yang sederhana terdiri dari dua buah nodal, dimana satu nodal berfungsi 

sebagai nodal koordinator yang membentuk jaringan dan nodal yang lain 

dikonfigurasikan sebagai router atau end device.  

 2) Star  

Jaringan star nodal - nodal terhubung pada sebuah nodal koordinator yang 

diposisikan sebagai pusat jaringan. Setiap data dari sistem yang akan dikirimkan 

harus melewati koordinator. Nodal koordinator bertugas mengambil keputusan, 

routing dan mengontrol topologi.  

3) Mesh  

Jaringan mesh menggunakan router untuk meneruskan pesan menuju nodal 

koordinator. Nodal router dapat meneruskan pesan kepada nodal router yang 

lainnya dan end device sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing device dapat 

berkomunikasi dengan satu sama lain secara langsung jika device-device tersebut 

dalam posisi berdekatan dan dapat membangun link komunikasi. Nodal koordinator 

bertugas mengatur jaringan dan routing.   
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4) Cluster tree  

Pada struktur jaringan ini nodal koordinator membentuk jaringan awal dan nodal-

nodal router membentuk cabang-cabang dan mengirimkan pesan. 

 

 

Gambar 2.5 Topologi Jaringan 

2.7.3 Konsep Networking 

Konsep Networking dari Xbee didefinisikan tiga tipe device yaitu koordinator, 

router dan end device[11][12]. 

1. Koordinator  

Koordinator memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. memilih channel dan PAN ID untuk memulai sebuah jaringan 

b. mengijinkan router dan end device untuk bergabung dalam jaringan 

c. tidak dapat beroperasi dalam mode sleep 
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2. Router 

Router memiliki karateristik sebagai berikut :  

a. Mengirim, menerima dan routing data harus pada kondisi PAN ID yang 

sama. 

b. Mengijinkan router dan end device untuk bergabung dalam jaringan 

c. Membantu proses routing data 

d. Tidak dapat beroperasi dalam mode sleep 

e. Dapat menahan paket data untuk memberikan mode sleep end device 

 

3. End Device 

End Device memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Mengirim, dan menerima data harus berada pada PAN ID yang sama 

b. Tidak dapat mengijinkan device untuk bergabung ke jaringan 

c. Tidak dapat routing data 

d. Depat menghemat energi baterai  

 

2.7.4 XBee Addresses and Channels 

Paket data yang dikirimkan oleh modul RF berisi alamat sumber dan alamat 

tujuan. Setiap modul Xbee memiliki 64-bit address permanen dan unik yang 

dibuat oleh produsen Xbee. Modul XBee juga memiliki 16-bit address yang 

ditugaskan dalam jaringan[12]. 

 



22 

 

Tabel 2.1. Tipe Alamat pada jaringan ZigBee 

Type Example Unique 

64-bit 0013A200403E0750 Yes, on the earth 

16-bit 23F7 Yes, only within a network 

Nodal 

Identifier 

Nodal 1 Uniqueness not guaranteed 

 

Jaringan ZigBee disebut juga sebagai Personal Area Network (PAN) pada tabel 2.1 

diatas dijelaskan sistem pengalamatan PAN dari jaringan. Masing-masing 

didefinisikan dengan identitas PAN ID yang unik dan berbeda. Untuk bergabung 

dalam sebuah jaringan ZigBee, Perangkat ZigBee dikonfigurasikan dengan sebuah 

PAN ID atau menemukan jaringan terdekat dan memilih sebuah PAN ID untuk 

mengidentifikasi sebuah jaringan. Perangkat yang digunakan dalam jaringan 

ZigBee yang sama harus berbagi 64-bit dan 16-bit PAN ID yang sama. Jika terdapat 

banyak jaringan ZigBee yang dioperasikan pada area yang berbeda, masing-masing 

jaringan harus memiliki PAN ID yang berbeda.  

2.8 RSSI (Received Signal Strength Indicator) 

Received Signal Strengh Indicator (RSSI) merupakan indikator seberapa besar kuat 

sinyal yang diterima terhadap penerima sinyal pada titik referensi tertentu [13]. 

RSSI dinyatakan sebagai sebuah rasio antara sinyal terima sebuah node di titik 

tertentu, terhadap penerima di titik referensi, yang bisa dituliskan sebagai:  

 𝑅𝑆𝑆𝐼 = 10 𝑙𝑜𝑔 [
𝑃𝑅

𝑃𝑅𝑒𝑓𝑓
]…………………………………………………(2.2) 
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Dimana 𝑃𝑅𝑥 adalah daya terima pada receiver (watt), 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑓 daya yang diterima pada 

titik refrensi (watt) dan RSSI tidak punya satuan[13]. Jika 𝑃𝑅𝑥 dan 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑓 diketahui 

dalam dBm, maka:       

 𝑅𝑆𝑆𝐼 = 𝑃𝑅(𝑑𝐵𝑚) − 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑓(𝑑𝐵𝑚) …………………………………… (2.3) 

Pada perhitungan RSSI kuat sinyal berperan sangat penting untuk menentukan 

estimasi jarak (titik referensi). Daya terima di suatu titik dianggap sebagai pemancar 

ke segala arah (omnidirectional), posisi pemancar dan penerima diasumsikan 

sebagai sebagai bola dengan pusat adalah titik penerima, sedangkan pemancarnya 

di permukaan bola. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut [13]: 

 𝑃𝑅𝑥 =  𝑃𝑇𝑥. 𝐺𝑇𝑥. 𝐺𝑅𝑥 [
𝜆

4𝜋𝑑
]

𝑛

……………………………………….….(2.4) 

Dengan :         

 𝑃𝑅𝑥 = Daya yang diterima pada reciever (watt)    

 𝑃𝑇𝑥 = Daya yang dikirim oleh transmitter (watt)    

 𝐺𝑇𝑥 = Gain transmitter (watt)      

 𝐺𝑅𝑥 = Gain reciever (watt)      

 𝜆     = Panjang gelombang (meter)     

 𝑑     = Jarak transmitter dan receiver (meter)    

 𝑛     = Path Loss Exponent  

Kemudian subtitusikan persamaan (2.4) dengan persamaan (2.2) dan akan 

didapatkan persamaan berikut :     

 𝑅𝑆𝑆𝐼 = 10𝑥 log [
𝑃𝑇𝑥𝐺𝑇𝑥𝐺𝑅𝑥(

𝜆

4𝜋𝑑
)

𝑛

𝑃𝑇𝑥𝐺𝑇𝑥𝐺𝑅𝑥(
𝜆

4𝜋𝑑0
)

𝑛]……………………………..…(2.5) 
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Dimana pada persamaan tersebut dapat disederhanakan dengan syarat 𝐺𝑇𝑥 dan 𝐺𝑅𝑥 

dianggap = 1, akan didapatkan persamaan sebagai berikut[13] :    

 𝑅𝑆𝑆𝐼 = 10𝑥𝑙𝑜𝑔 [
𝑑0

𝑑
]

𝑛

=  −10𝑛 𝑥𝑙𝑜𝑔 [
𝑑

𝑑0
]…………………………….(2.6) 

Dimana 𝑑0 adalah jarak dari pemancar ke titik referensi. 

2.9 Energy Consumption and Lifetime 

Energy Consumption atau Konsumsi Energi merupakan jumlah energi atau daya 

yang terpakai. Dalam bidang ilmu Electrical and Sciences, energy consumption 

didefinisikan sebagai energi atau daya yang dibayarkan atau yang diminta pada 

electricity supply. 

2.8.1 Energy Consumption pada JSN 

Jaringan Sensor Nirkabel merupakan sistem yang memerlukan efisiensi energi yang 

baik, sebuah sistem JSN memiliki fungsi tertentu yang akan mempengaruhi 

lifecycle dari sistem tersebut. Pergantian baterai pada setiap nodal sensor pasti akan 

sangat menyulitkan jika dilakukan terus menerus. Maka dari itu metode terbaik 

untuk menyimpan energi adalah menempatkan Nodal pada posisi Sleep, 

pengukuran energy consumption akan dilakukan pada Nodal Koordinator sebagai 

sumber supply utama dari sistem JSN. 

2.8.2 Battery Lifetime 

Battery Lifetime merupakan indikator longevity atau panjang (time/waktu) baterai 

yang akan bertahan ketika dalam keadaan full charge. Pengukuran battery lifetime 

sering dilakukan untuk menguji bagaimana baterai akan bertahan dalam satuan 
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waktu. Pengukuran battery lifetime biasanya diestimasikan dalam waktu tahun 

(years). 

Pengukuran lifetime battery didefinisikan sebagai L (lifetime) dan kapasitas 

(capacity) baterai diketahui sebagai C (MaH) dimana dapat dituliskan sebagai 

berikut [14] :          

 𝐿 =
𝐶/(𝐼𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑛) 𝑋 1000)

365 𝑋 24
 …………………………………………(2.7) 

Pada persamaan diatas 𝐼𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛  atau arus ketika baterai terkuras didapatkan dari 

persamaan berikut[14]  :        

 𝐼𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛(𝑛) =
𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑛)

𝑇
𝐼𝑎𝑐𝑡(𝑛) + {1

𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑛)

𝑇
} 𝐼𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 …………...….(2.8) 

Pada persamaan di atas diketahui bahwa waktu dilambangkan sebagai T dan  

𝑡𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑛) merupakan waktu untuk complete activity , 𝐼𝑎𝑐𝑡(𝑛) adalah actual 

current atau arus sebenarnya dan 𝐼𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 merupakan sleep current yaitu arus ketika 

pada mode sleep[14].



 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara 

melakukan pengukuran RSSI (Received Strenght Signal Indicator) dan pengukuran 

konsumsi dan lifetime daya dari sistem JSN (Jaringan Sensor Nirkabel) dengan 

beberapa skenario. Pengukuran dan analisa tersebut dirancang untuk mengetahui 

kinerja dari sebuah JSN berbasis protokol ZigBee yang dibangun dengan modul 

XBee S2C.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan Bahan pada Penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu  Hardware dan Software 

dengan rinciannya diperlihatkan pada tabel 3.2 dan 3.3 di bawah ini: 

 

Tabel 3.2 Alat dan Bahan (Hardware) 

No Alat dan Bahan Fungsi 

1 Modul Arduino UNO Atmega328 Sebagai Modul Pengendali Sistem JSN 

2 Modul XBee S2C Sebagai Modul Komunikasi JSN 

3 XBee Shield 
Sebagai Perangkat Eksternal Penghubung 

Arduino dengan Modul XBee S2C 
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4 DHT 11 Sebagai Sensor Kelembaban 

5 LM35DZ Sebagai Sensor Suhu  

6 Baterai Recharger 8.4 VDC Sebagai Sumber Daya 

7 Resistor Sebagai Hambatan Pada Rangkaian  

8 PCB Sebagai media Rangkai 

9 Solder dan Timah 
Sebagai Alat Bantu Pemasangan 

Komponen 

10 Box / Akrilik Sebagai Tempat/Body Rangkaian  

11 LED Sebagai Indikator Power ON 

12 Saklar kecil Sebagai Saklar ON/OFF pada Rangkaian 

13 Kabel Jumper FF FM MM Sebagai Penghubung antar komponen 

14 
Komputer/Laptop/Personal 

Computer 

Sebagai Media Penyimpan Data Logger, 

Penampil GUI, Pengkalibrasian dsb 

15 XBee Adapter 
Sebagai Modul untuk mengatur 

Konfigurasi Modul XBee S2 

 

Tabel 3.3 Alat dan Bahan (Software) 

No Alat dan 

Bahan 

Fungsi 

1 X-CTU Untuk Proses konfigurasi Parameter-parameter dan update 

firmware modul XBee.  

2 IDE Arduino Untuk Pemrograman Mikrokontroler Arduino atmega328 

pada sistem JSN 

3 LABview Untuk pembuatan user interface pada sistem JSN 
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3.3 Tahap Penelitian 

Penelitian ini memiliki tahapan yang mengikuti diagram alir yang tertera pada 

Gambar 3.1 berikut ini. 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Studi Literatur 

Perancangan dan 

Penambahan Hop Baru 

Pembuatan Program 

Sistem JSN 

Pengukuran RSSI (Received 

Strengh Signal Indicator) 

Pengukuran Konsumsi dan 

Lifetime Daya 

Pengukura

n Berhasil 

? 

Analisa Data Hasil 

Pengukuran 

Penulisan Laporan 

Selesai 

y 

T 
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3.3.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan kajian mengenai sistem JSN, Protokol ZigBee, XBee S2C 

dan hal-hal yang berkaitan tentang penelitian ini. Kajian dikhususkan pada 

perancangan sistem JSN, pengukuran RSSI dan perhitungan serta pengukuran 

konsumsi dan lifetime daya. 

 

3.3.2 Perancangan dan Penambahan Hop Baru pada Sistem JSN 

Pada sistem JSN sebelumnya telah dibuat sebuah sistem menggunakan 3 Hops 

untuk mengukur kelembaban dan suhu pada titik referensi tertentu, pada penelitian 

ini ditambahkan 1 (satu) Hops untuk menambahkan kinerja dari sistem JSN 

sebelumnya. Penambahan Nodal Sensor berguna untuk menambahkan parameter 

pengukuran dari sebuah sistem JSN, semakin banyak Nodal Sensor yang dipasang 

pada daerah ukur maka akan semakin banyak data yang bisa didapatkan dari daerah 

tersebut. 

Pada Gambar 3.2 diperlihatkan komponen yang digunakan untuk penambahan 

Nodal Sensor pada Sistem JSN. 

 

 

 

Gambar 3.2 Komponen Perangkat Nodal Sensor 
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Gambar 3.3 Diagram Blok Jaringan Sensor Nirkabel 

 

Pada Gambar 3.3 di atas dapat dilihat bahwa sistem jaringan sensor nirkabel terbagi 

menjadi dua yaitu nodal sensor dan koordinator yang terhubung secara nirkabel. 

Dimana pada nodal sensor terdisi dari mikrokontroler, sensor dan modul telemetri 

XBee S2C yang terhubung dengan daya dan pada koordinator terdiri dari adapter, 

modul telemetri XBee S2C yang terhubung dengan Personal Computer sebagai 

antarmuka dan daya. 

 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Perancangan Sistem JSN 
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Pada Gambar 3.3 diagram blok sistem JSN untuk pengukuran suhu dan kelembaban 

yang dibuat, terlihat bahwa blok di kelompokan menjadi dua bagian dimana bagian 

pertama merupakan blok sistem Nodal Sensor dan bagian kedua merupakan blok 

sistem Nodal Koordinator(sink) kedua bagian tersebut saling berkomunikasi satu 

sama lain sehingga dapat mengirim dan menerima data yang diperoleh oleh sensor. 

Pada gambar 3.4 Diagram alir perancangan sistem dijelaskan bagaimana sistem 

JSN dibentuk dalam penelitian ini hingga selesai, tahapan-tahapan tersebut 

dijalankan satu persatu dan berurutan. Untuk penulisan listing program 

mikrokontroler dilakukan dengan IDE Arduino dimana IDE Arduino menggunakan 

bahasa program yang tidak terlalu berbeda dengan bahasa program C/C++. 

 

3.3.3 Pembaharuan Program dan Interface pada Sistem JSN  

Pada penelitian sebelumnya, perancangan interface menggunakan software 

LABview dengan parameter hanya menampilkan pengukuran dari 3 Nodal Sensor 

(Hops), pada penelitian ini ditambahkan interface menjadi 4 Nodal Sensor. 

Penggunaan LabVIEW, dapat membuat user interface menggunakan tools dan 

objek tertentu. Pengguna dapat memberikan kode menggunakan grafis yang 

mewakili fungsi untuk mengatur objek pada front panel. Blok diagram berisi kode, 

dengan begitu blok diagram dapat menyerupai sebuah flowchart. Pemrograman 

LabVIEW sebenarnya ditujukan untuk memudahkan pembuatan program, 

khususnya dibidang instrumentasi dan kendali. Hal ini karena didalam LabVIEW 

disediakan tools untuk memudahkan akses ke hardware. 
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3.3.4 Perancangan Skenario dan Pengukuran RSSI 

Pengukuran RSSI dilakukan dengan dua kondisi yaitu kondisi indoor dan outdoor 

dengan beberapa skenario, nilai RSSI didapatkan dari perbandingan kuat sinyal (-

dBm) yang diterima pada penerima dengan titik referensi tertentu. Berikut skenario 

yang digunakan untuk pengukuran RSSI pada sistem JSN. 

1. Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Point-to-point . 

2. Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Star (4 Hops) . 

3. Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Mesh (2 Hops) dengan satu 

buah Router. 

4. Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Mesh (4 Hops) dengan dua 

buah Router. 

 

3.3.4.1 Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Point-to-Point  

Pada tahap ini pengukuran dan pengujian dilakukan dengan menguji topologi 

Point-to-point dengan satu buah Nodal Sensor dan satu buah koordinator.  

 

 

Gambar 3.5 Skema Penempatan Nodal Sensor Pengujian Topologi Point-to-point 

pada kondisi indoor 
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Gambar 3.6 Skema Penempatan Nodal Sensor Pengujian Topologi Point-to-point 

pada kondisi outdoor 

Berikut adalah tahapan skenario pengukuran dan pengujian menggunakan topologi 

point-to-point: 

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan topologi point-to-point dengan 

satu buah nodal Sensor yang diletakan seperti pada Gambar 3.5 dan Gambar 

3.6. 

2. Paket Data yang dikirimkan dalam format byte data dan mengirimkan 

sebanyak 100 paket data 

3. Jarak setiap Nodal Sensor akan berubah sama dan linier dengan jarak 5 

meter hingga 40 meter. 

4. Baud rate akan di setting tetap pada angka 9600. 

5. Interval pengiriman paket data yaitu 1 detik (1 sec) 
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3.3.4.2 Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Star (4 Hops)  

Pada tahap ini dilakukan pengukuran dan pengujian dengan menggunakan  

Topologi star (4 Hops) dengan jarak maksimal. Jarak maksimal dari XBee S2C 

adalah 120 meter pada kondisi outdoor dan 40 meter dalam kondisi indoor . 

 

Gambar 3.7 Skema Penempatan Nodal Sensor dengan topologi star (4 Hops) 

dengan kondisi indoor 

 

Gambar 3.8 Skema Penempatan Nodal Sensor dengan topologi star (4 Hops) 

dengan kondisi outdoor 

 

Berikut adalah tahapan skenario pengukuran dan pengujian menggunakan topologi 

star (4 Hops) Jarak maksimal : 
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1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan topologi star (point to point) 

dengan 4 (empat) buah nodal Sensor yang diletakan seperti pada Gambar 

3.7 dan Gambar 3.8. 

2. Paket Data yang dikirimkan dalam format byte data dan mengirimkan 

sebanyak 100 paket data 

3. Jarak setiap Nodal Sensor akan diletakan pada jarak tetap dengan jarak 5 

meter hingga jarak maksimal yaitu 40 meter indoor dan jarak 10 meter 

hingga 120 meter (400ft) dengan kondisi outdoor. 

4. Baud rate akan di setting tetap pada angka 9600. 

5. Interval pengiriman paket data yaitu 1 detik (1 sec) 

 

3.3.4.3 Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Mesh (2 Hops) 

Pada tahap ini pengukuran dan pengujian dilakukan pada jaringan mesh dengan 

satu router dan satu end device (2 Hops).  

 

Gambar 3.9 Skema penempatan Nodal Sensor dengan topologi mesh (2 Hops) 

satu router pada kondisi indoor 
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Gambar 3.10 Skema penempatan Nodal Sensor dengan topologi mesh (2 Hops) 

satu router pada kondisi outdoor 

 

Berikut adalah tahapan skenario pengukuran dan pengujian menggunakan topologi 

mesh (2 Hops) satu router: 

1. Pengujian dan pengukuran akan dilakukan pada topologi mesh dengan 1 

(satu) buah router dan 1 (satu) buah End Device yang diletakkan pada satu 

ruangan yaitu Lab T. Elektronika seperti pada Gambar 3.9 dan Gambar 3.10. 

2. Nodal Router hanya akan meneruskan data yang diambil oleh End Device 

(Nodal Sensor). 

3. Paket Data yang dikirimkan dalam format byte data dan mengirimkan 

sebanyak 100 paket data. 

4. Jarak Nodal Sensor akan diubah beberapa kali dengan skema jarak 10 meter 

hingga 120 meter pada kondisi outdoor dan 5 meter hingga 40 meter pada 

kondisi indoor. 
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5. Baud rate bernilai 9600 

6. Interval pengiriman paket data adalah 1 detik (1 sec) 

 

3.3.4.4 Pengukuran RSSI dengan Pengujian Topologi Mesh (4 Hops) 

Pada tahap ini pengukuran dan pengujian akan dilakukan pada jaringan mesh 

dengan dua router dan dua end device (4 Hops).  

 

 

Gambar 3.11 Skema penempatan Nodal Sensor dengan topologi mesh (4 Hops) 

dua router pada kondisi indoor. 

 

Gambar 3.12 Skema penempatan Nodal Sensor dengan topologi mesh (4 Hops) 

dua router pada kondisi outdoor. 
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Berikut adalah tahapan skenario pengukuran dan pengujian menggunakan topologi 

mesh (2 Hops) satu router: 

1. Pengujian dan pengukuran akan dilakukan pada topologi mesh dengan 2 

(dua) buah router dan 2 (dua) buah End Device yang diletakkan pada satu 

ruangan yaitu Lab T. Elektronika seperti pada Gambar 3.8. 

2. Nodal Router hanya akan meneruskan data yang diambil oleh End Device 

(Nodal Sensor). 

3. Paket Data yang dikirimkan dalam format byte data dan mengirimkan 

sebanyak 100 paket data. 

4. Jarak Nodal Sensor akan diubah beberapa kali dengan skema jarak 10 meter 

hingga 120 meter pada kondisi outdoor dan 5 meter hingga 40 meter pada 

kondisi indoor. 

5. Baud rate bernilai 9600 

6. Interval pengiriman paket data adalah 1 detik (1 sec) 

 

3.3.5 Pengukuran Konsumsi dan Lifetime Daya 

Pengukuran konsumsi daya memiliki tujuan untuk mengetahui konsumsi daya pada 

telemetri XBee S2C sebagai nodal sensor. Pengukuran konsumsi daya yang 

dilakukan pada nodal sensor, yang terdiri dari komponen sensor, Arduino Uno , 

XBee shield  dan telemetri XBee S2C. Berdasarkan besarnya arus yang telah 

didapatkan, maka dapat diprediksi lifetime dari baterai yang digunakan sebagai catu 

daya pada nodal sensor.  
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Pengukuran konsumsi daya pada XBee S2C dilakukan dengan mengetahui 

besarnya arus pada telemetri XBee S2C saat transmit dan idle pada nodal sensor 

sebagai End Device. Adapun pengukuran konsumsi daya pada nodal sensor 

dilakukan dengan mengetahui besarnya konsumsi arus pada nodal sensor yang 

dibuat dengan menggunakan persamaan hukum ohm. Pengukuran dilakukan 

menggunakan osiloskop digital seperti pada Gambar 3.13. 

 

 

 

Gambar 3.13 Metode Pengukuran Konsumsi arus Nodal Sensor 

 

3.3.6 Analisa Data Hasil Pengukuran 

Pada tahap ini dilakukan proses analisa dari data yang dihasilkan pada proses 

pengukuran dan pengujian yang berdasarkan skenario yang dibuat. dari pengukuran 

dan pengujian yang dilakukan akan didapatkan variabel-variabel yang digunakan 

untuk menentukan performa dari sebuah sistem JSN yang berbasis ZigBee dan 

menggunakan Modul XBee S2C. 

 

3.3.7 Penulisan Laporan 

Akhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan akhir mengenai keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini.  



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan pengukuran RSSI dan konsumsi daya didapatkan kinerja JSN yang 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai RSSI yang didapatkan pada topologi point-to-point dan topologi star 

sangat baik pada jarak pendek yaitu pada jarak 20 meter hingga 25 meter 

pada kondisi indoor dan 55 meter hingga 60 meter pada kondisi outdoor, 

berbeda pada topologi mesh dimana nilai RSSI didapat sangat baik pada 

jarak mendekati maksimal pada jarak 40 meter pada kondisi indoor dan 120 

meter pada kondisi outdoor, perbedaan RSSI ini disebabkan oleh hambatan, 

jarak dan penambahan router. 

2. Jarak peletakan nodal sensor sangat mempengaruhi nilai RSSI yang 

didapatkan dimana semakin jauh jarak maka akan semakin kecil nilai RSSI 

yang didapatkan dapat dilihat pada pengukuran topologi point-to-point 

indoor dimana pada jarak 5 meter nilai RSSI yang didapatkan adalah -56 

dBm dan pada jarak 10 meter berada pada nilai -62 dBm. 

3. Kondisi indoor dan outdoor pada peletakan nodal sensor akan 

mempengaruhi nilai RSSI dan jarak maksimal nodal sensor tersebut. 
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4. Untuk pengukuran konsumsi daya dan lifetime baterai didapatkan lamanya 

waktu nodal sensor dapat bekerja pada interval waktu 60 detik adalah 13,83 

hari dengan kapasitas baterai 20.000 mAh. 

5. Konsumsi daya baterai dan lifetime baterai dipengaruhi oleh interval waktu 

pengiriman dan kapasitas baterai dimana semakin besar interval waktu dan 

kapasitas baterai akan semakin besar lifetime baterai yang didapatkan. 

6. Berdasarkan pengukuran RSSI dan kapasitas daya modul XBee masih 

cocok digunakan untuk pengaplikasian Jaringan Sensor Nirkabel (JSN). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan pengintegrasian JSN berbasis XBee ini dengan IoT agar 

pemantauan JSN dapat dilakukan dengan media internet. 

2. Perlu dilakukan pengembangan rangkaian nodal sensor tanpa XBee Shield 

dengan mikrokontroler yang lebih hemat daya untuk mendapatkan lifetime 

baterai yang lebih lama. 
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