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ABSTRAK 

 

SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK PENGENDALIAN 

PEMBATASAN JARAK FISIK DENGAN METODE RSSI 

MENGGUNAKAN MODUL WEMOS D1 MINI  

 

Oleh 

NONI MASTIANA 

 

Pembatasan jarak atau dikenal dengan jarak fisik dan sosial adalah salah satu upaya 

pemerintah untuk menekan laju penambahan pasien positif COVID-19.  Namun 

kebijakan ini masih menimbulkan masalah, yakni tingkat kepatuhan masyarakat 

dinilai masih rendah. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada Maret 

2020. Sebulan kemudian kasus terkonfirmasi sudah mencapai 1528 kasus serta 

korban meninggal 136 kasus. Penulis memanfaatkan metode RSSI Wi-Fi 

menggunakan modul Wemos D1 Mini sebagai sebuah model perangkat sistem 

peringatan dini untuk mengantisipasi jarak tidak aman saat seseorang berada dalam 

keramaian. Penggunaan metode RSSI pada penelitian ini menunjukkan perangkat 

yang dibuat berfungsi dengan baik, dengan hasil nilai error sebesar -34,45 dBm 

pada nilai RSSI dan jarak error sebesar 0,26 m. Secara keseluruhan sistem 

peringatan dini menggunakan metode ini dapat digunakan dengan baik untuk dapat 

mengestimasi pembatasan jarak fisikal pada masa pandemi. 

Kata kunci: RSSI, Wi-Fi, Wemos, Covid-19, sistem peringatan dini, jarak fisik, 

pandemi 
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ABSTRACT 

 

EARLY WARNING SYSTEM FOR PHYSICAL DISTANCE 

CONTROL WITH RSSI METHOD USING WEMOS D1 MINI 

MODULE  

 

By 

NONI MASTIANA 

 

Distancing restrictions or better known as physical and social distancing are one of 

the efforts taken by government to reduce the rate infections people of COVID-19. 

However, this policy still creates problem, the level of public compliance is still 

considered low. COVID-19 was first reported in Indonesia in March 2020. A month 

later the confirmed cases had reached 1528 cases and the death toll was 136 cases. 

The authors utilized the RSSI Wi-Fi method using the Wemos D1 Mini module as 

an early warning device to anticipate the insecure distance when somebody is in the 

crowd. This research showed that the developed device work properly and 

functionally, with the error of -34,45 dBm for the RSSI value, and the distance 

error of 0.26m. Overall, the early warning system using this method can be used 

properly to estimate physical restrictions during the pandemic. 

Keywords: RSSI, Wi-Fi, Wemos, early warning, Covid-19, physical distancing, 

pandemic 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

COVID-19 adalah suatu jenis penyakit menular baru yang disebabkan oleh virus 

SARS CoV-2 atau juga dikenal dengan nama virus corona. COVID-19 menjadi 

pandemi yang menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia [1]. COVID-19 pertama 

kali dilaporkan di Indonesia pada awal Maret 2020. Dan sebulan kemudian kasus 

terkonfirmasi sudah mencapai 1528 kasus serta korban meninggal 136 kasus.  

 

Pembatasan sosial atau lebih dikenal dengan social distancing adalah salah satu 

upaya yang ditempuh pemerintah untuk menekan laju penambahan pasien positif 

COVID-19 [2]. Pembatasan ini seperti menerapkan belajar secara daring, bekerja 

dari rumah (Work From Home/WFH) melarang kegiatan yang mengumpulkan 

orang banyak dan pembatasan jam operasi di tempat umum seperti stasiun dan 

halte bus. Namun kebijakan ini masih menimbulkan masalah, yakni tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan social distancing dinilai masih rendah 

[3]. Masih banyak masyarakat yang tidak patuh dengan adanya pembatasan sosial 

ini.  
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Konsep sistem peringatan dini atau sering disingkat dengan Early Warning System 

(EWS), diprakarsai sebagai salah satu teknik antisipasi untuk meminimalkan 

dampak dan kesiapsiagaan dari bencana [4]. Konteks bencana yang dimaksud 

tidak hanya bencana yang disebabkan faktor geografis lingkungan, namun juga 
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bencana yang diciptakan oleh manusia, penularan penyakit, peperangan, krisis 

ekonomi dan masih banyak lainnya [5]. Sistem peringatan dini merupakan sebuah 

rantai dari sistem komunikasi informasi dari beberapa sensor, pendeteksi kejadian 

dan sub sistem keputusan. Rangkaian system tersebut bekerja untuk dapat 

memprediksi sinyal gangguan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kestabilan 

sistem. Teknologi penentuan titik menggunakan Wi-Fi popular dimunculkan 

dalam beberapa riset disebabkan kendala sinyal GPS di area indoor yang tidak 

mampu menembus struktur bangunan [6].  

 

Terdapat banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung sistem 

peringatan dini dalam pembatasan jarak sosial. Beberapa teknologi yang dapat 

digunakan dalam penentuan jarak adalah pemanfaatan bluetooth, sinar inframerah, 

RFID, ultrasound, pengolahan citra dan sinyal Wi-Fi. Kemudian dalam teknologi 

komunikasi jaringan sendiri, terdapat 2 metode yang digunakan yakni Received 

Signal Strength Indication (RSSI) dan Round Trip Time (RTT).  

 

Pada metode RSSI, hasil pengukuran nilai nodal dari transmitter ke receiver yang 

didapat menjadi indikasi kekuatan sinyal. RSSI sendiri merupakan suatu metode 

untuk mengukur sinyal yang dapat diterima oleh suatu perangkat wireless. Pada 

pengukuran ini menggunakan nilai kalibrasi RSSI untuk setiap nodal. Sedangkan 

pada metode Round Trip Time (RTT) estimasi jarak dibatasi oleh resolusi jangka 

yang membutuhkan peralatan tambahan pada modul frekuensi radionya supaya 

nilai RTT tidak berubah.  
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Penelitian mengenai sistem peringatan dini dan metode RSSI Wi-Fi masing-

masing telah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun, dalam penelitian ini, penulis 

akan menggunakan metode Received Signal Strength Indicator (RSSI) dengan 

memanfaatkan sinyal Wi-Fi dan Wemos sebagai cara untuk memberikan 

peringatan dini dalam pembatasan sosial. Sistem ini nantinya akan memberikan 

peringatan mengenai batas jarak aman antara orang yang satu dengan yang 

lainnya sehingga diharapkan dapat menekan laju pertambahan kasus Covid-19 di 

Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana membangun sistem peringatan dini sebagai langkah Pembatasan 

Sosial Pencegahan Covid 19? 

b. Bagaimana pemanfaatan RSSI sebagai metode untuk pembatasan sosial 

dengan jarak aman yaitu 1 meter? 

 

1.3 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini hanya membahas mengenai sistem peringatan dini yang 

memanfaatkan Wi-Fi 

b. Hanya digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari nodal dengan 

memanfaatkan metode RSSI 

 

1.4 Tujuan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

1. Mendapatkan nilai RSSI  untuk dapat menentukan jarak sebagai peringatan 

dini 
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2. Analisis metode RSSI untuk pengendalian jarak 

3. Pemanfaatan Wemos D1 Mini sebagai microcontroller  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian berupa suatu alat yang dapat menjadi salah satu solusi untuk 

pembatasan sosial dan fisik dalam satu ruangan. Sehingga hasil penelitian ini 

dapat membantu pengguna untuk mendapatkan peringatan dini dalam pembatasan 

sosial yang dapat digunakan untuk menekan laju penambahan kasus pasien positif 

dan nantinya dapat dikembangkan yang disesuaikan dengan kebutuhan.  

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Sistem peringatan dini menggunakan metode RSSI yang diimplementasikan 

dengan perangat Wemos D1 Mini dapat digunakan sebagai media alternatif untuk 

pembatasan jarak fisikal. Jika setiap orang menggunakan perangkat ini, dan 

sedang dalam kerumunan, perangkat peringatan dini Wemos D1 Mini ini akan 

melakukan perhitungan jarak dengan perangkat disekitarnya dengan cara 

mengukur nilai RSSI. Jika jarak yang terukur ≤1m (sesuai dengan ketentuan), 

maka alarm akan aktif untuk memperingatkan pengguna bahwa posisinya dekat 

dengan orang lain. 

 

Perangkat yang dibuat ini selain fungsional, penggunaannya juga mudah, sebab 

dapat langsung diaktifkan (turn-on) saat baterai terisi. Jika tidak digunakan, maka 

perangkat dapat dinonaktifkan (turn-off). Dari hasil analisa diketahui bahwa 

metode pengukuran RSSI Wi-Fi dengan menggunakan modul Wemos D1 Mini 

dapat digunakan sebagai salah satu teknik untuk menentukan jarak. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Sistem Peringatan Dini 

Sistem peringatan dini adalah sebuah sistem peringatan dini yang dapat 

memberikan deteksi awal dari sebuah kondisi. Sistem peringatan dini merupakan 

serangkaian sistem komunikasi yang bekerja bersama untuk menghasilkan suatu 

keputusan [7]. Sistem peringatan dini sendiri berisi memberikan gambaran atau 

isyarat apabila terdapat gangguan atau ketidakstabilan suatu kondisi. Peringatan 

dini ini dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan kejadian-kejadian yang tidak 

diinginkan dan meminimalkan dampak. 

 

2.2 Pembatasan Jarak Sosial (Sosial Distancing)  

Pembatasan jarak sosial (sosial distancing) adalah sebuah pembatasan perilaku 

sosial yang berfungsi untuk menghentikan penyebaran infeksi. Beberapa 

diantaranya adalah pembatasan termasuk di antaranya adalah pembatasan kontak 

sosial, pembelajaran secara langsung, bekerja dan beberapa hal lain.  

 

Berdasar Australian Government Department of Health, social distancing sangat 

penting sebab diperkirakan virus menyebar dari satu individu ke individu lainnya 

melalui beberapa hal di bawah ini: 
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1. Melakukan kontak langsung dengan seorang yang terinfeksi dalam waktu 

24 jam sebelum muncul gejala. 

2. Melakukan kontak langsung dengan individu yang terkonfirmasi positif 

yang sebelumnya batuk dan bersin. 

3. Tidak sengaja menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus dari 

seseorang yang terinfeksi lalu menyentuh bagian wajah. 

 

Kebijakan mengenai pembatasan sosial tertuang dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020. Kebijakan yang tertuang dalam 

keputusan tersebut antara lain menjaga jarak minimal 1 meter yang bertujuan 

meminimalisir percikan droplet ludah yang dapat ditularkan ketika sedang 

berkomunikasi satu sama lain. Kemudian dilarang berdekatan atau kontak fisik 

dengan orang mengatur jaga jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, 

meminimalkan penggunaan transportasi publik, pengaturan mengenai kerumunan 

masa dan fasilitas umum, pembatasan waktu kunjungan pasien. Peraturan ini 

ditetapkan untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

pada 13 Juli 2020.  

 

Kebijakan tersebut dibuat karena pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai jenis 

penyakit dengan factor resiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memberlakukan pembatasan sosial 

untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terdapat beberapa pasal dalam 

peraturan pemerintah tersebut antara lain berisi mengenai pembatasan sosial di 

beberapa lokasi seperti pemberlakuan WFH (Work From Home), penutupan 

sekolah, pembatasan jam operasional fasilitas umum. 

https://ayobandung.com/tag/corona
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2.3 Received Signal Strength Indication (RSSI) 

RSSI merupakan suatu indikator pengukuran kekuatan sinyal yang diterima oleh 

receiver. Teknologi Wireless Sensor Network (WSN) menggunakan nilai RSSI 

untuk melakukan pengukuran jarak. Pengukuran yang dilakukan berdasar 

kekuatan sinyal yang diterima. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui tingkat 

akurasi pengukuran dan perhitungan dengan menggunakan Wireless [8]. RSSI 

sendiri digunakan sebagai indeks yang menunjukkan kekuatan sinyal yang 

diterima oleh receiver. Kekuatan signal wireless ditunjukkan dengan satuan dBm 

[9]. Semakin menjauhi angka positif kualitas signal akan semakin buruk.  

 

Nilai RSSI yang dikumpulkan dapat ditentukan jarak antara transmitter dan 

receiver.  

 

 

Keterangan: 

  = jarak dari pemancar dan penerima  

d0= jarak referensi yang biasa bernilai sama dengan 1 meter 

Pr(d)= adalah kekuatan sinyal yang diterima oleh penerima (dBm), 

XdBm= variabel acak Gaussian  

n= indeks path loss 

 

Persamaan 1 adalah pemodelan yang banyak digunakan dalam tranmisi 

sinyal wireless [10][11]. Satuan jarak yang digunakan dalam penelitian ini 

(1) 
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(3) 

menggunakan meter dimana Pr(d) merupakan kekuatan sinyal yang diterima 

dalam suatu jarak tertentu dan XdBm yang merupakan variabel acak yang 

nilai rata-ratanya adalah 0. Nilai tersebut didapat dari perubahan kekuatan 

sinyal yang diperoleh dari jarak tertentu. Berdasarkan persamaan (1), 

kemudian disederhanakan menjadi persamaan (3) di bawah ini: 

 

 

Berdasarkan data yang diinginkan yakni jarak minimal seseorang 

berdekatan dengan yang lain adalah 1 meter, makan kita dapat langsung 

menentukan d0=1m. Kemudian diperoleh persamaan untuk pengukuran 

jarak seperti persamaan dibawah ini [9]: 

 

 

 

 

 

Berdasarkan persamaan 3 diatas, A merupakan level kekuatan sinyal yang 

diterima dalam jarak 1m dengan satuan dBm atau lebih dikenal dengan 

Receive Signal Level (RSL).  Nilai A didapat kan dari mencari redaman 

ruang bebas (FSL) dan nilai EIRP (Effective Isotropic Radiated Power). 

 

 

 

 

 

 

(2) 
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2.3.1 Redaman ruang bebas (Free Space Loss)  

Redaman ruang bebas merupakan redaman sinyal yang terjadi akibat dari 

media udara yang dilalui oleh gelombang radio antara pemancar dan 

penerima. Perambatan gelombang radio di ruang bebas akan menghalangi 

penyebaran energi di sepanjang lintasannya sehingga terjadi kehilangan 

energi. Untuk mengetahui kondisi point to point dengan saluran transmisi, 

maka perhitungan redaman ruang bebasnya menggunakan rumus model 

propagasi umum (Free Space Loss) sebagai berikut [10]:  

 

FSL (dB) = 20 log (d) + 20 log (f) + 92,44 

Dimana:  

f = Frekuensi kerja (GHz)  

d = Panjang lintasan propagasi (Km) 

 

2.3.2 EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) 

EIRP merupakan besaran yang menyatakan kekuatan daya pancar suatu 

antena di bumi, dapat dihitung dengan rumus [10] :  

 

EIRP = PTX+ GTX– LTX  

Dimana : 

PTX = Daya pancar (dBm)  

GTX = Penguatan antena pemancar (dB)  

LTX = Rugi-rugi pada pemancar/feeder loss(dB) 
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2.3.3 RSL (Receive Signal Level) 

RSL (Receive Signal Level) adalah level sinyal yang diterima dipenerima 

dan nilainya harus lebih besar dari sensitivitas perangkat penerima (RSL 

≥Rth). Sensitivitas perangkat penerima merupakan kepekaan suatu 

perangkat pada sisi penerima yang dijadikan ukuran threshold. Nilai RSL 

dapat dihitung dengan persamaan berikut [10]:  

 

RSL = EIRP – Lpropagasi + GRX– LRX  

 

Dimana :  

EIRP = Effective Isotropic Radiated Power (dBm)  

Lpropagasi  = Rugi-rugi gelombang saat berpropagasi (dB)  

GRX = Penguatan antena penerima (dB)  

LRX= Rugi-rugi pada pemancar/feeder loss (dB) 

  

Index path loss juga berpengaruh terhadap hasil pengujian karena index path 

loss akan berhubungan terhadap kepekaan dalam mendeteksi objek. 

Pathloss sendiri merupakan penurunan level daya akibat adanya refleksi, 

scattering, absorpsi, refraksi, dan difraksi [11]. Pathloss dipengaruhi pula 

oleh kondisi medan, jarak antara transmitter dan receiver, juga tinggi dan 

lokasi antena. Level daya yang diterima antena penerima akan lebih kecil 

dari pada level daya antena pemancar sehingga kualitas telekomunikasi 

nirkabel menurun. Nilai pathloss eksponen (n) diperlukan untuk 

menentukan kualitas jaringan pada suatu tipe daerah karena adanya 

penghalang sinyal yang akan diterima.  
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2.4 Wi-Fi (Wireless Fidelity)  

Wi-Fi (Wireless Fidelity) atau nama lainnya adalah WLAN (Wireless Local Area 

Network) adalah teknologi jaringan yang menghubungkan beberapa terminal 

dalam suatu area LAN (Local Area Network) [12]. WLAN sendiri adalah salah 

satu aplikasi pengembangan untuk komunikasi data lokal yang tidak 

menggunakan kabel berdasarkan Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) 802.11. Jaringan ini sangat efektif dimanfaatkan dalam suatu 

kawasan seperti ruangan atau gedung. Solusi dari pengembangan WLAN dapat 

mencakup sebuah kawasan rumah, kantor kecil, perusahaan hingga ke area-area 

publik [13]. 

a) Sejarah Perkembangan Wireless LAN  

Pertama kali wireless muncul pada akhir tahun 1970-an oleh lembaga IBM 

dengan hasil percobaannya merancang WLAN berbasis teknologi IR. Kemudian 

pada tahun 1985, FCC menetapkan pita Industrial, Scientific dan Medis (ISM 

band) yaitu 902-928 MHz, 2.400-2483,5 MHz dan 5725-5850 MHz tidak 

terlisensi. Hal ini membuat pengembangan WLAN secara komersial masuk 

tahapan serius. Pada tahun 1990 WLAN pertama kali dipasarkan dengan produk 

yang menggunakan teknik spektrum tersebar pada pita ISM, terlisensi frekuensi 

18-19 GHz dan teknologi IR dengan data rate > 1 Mbps.  

 

Standar WLAN pertama dibuat dengan kode 802,11 oleh IEEE pada tahun 1997. 

Peralatan yang sesuai standar 802,11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz, dan 

memiliki kecepatan transfer data (throughput) teoritis maksimal 2 Mbps. Pada 

bulan Juli 1999, IEEE memperkenalkan spesifikasi baru bernama 802.11b. Teori 

https://id.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
https://id.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
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kecepatan transfer data yang dapat mencapai maksimum adalah 11 Mbps. 

Kecepatan transfer data ini sebanding dengan ethernet tradisional (IEEE 802,3 10 

Mbps atau 10 Base-T). Kekurangan peralatan wireless yang bekerja pada 

frekuensi  ini adalah gangguan dengan cordless phone, microwave oven, atau 

peralatan lain yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi yang sama.  

 

Pada tahun 2002 IEEE membuat spesifikasi baru dengan kode 802.11g [14]. 

Spesifikasi ini menggabungkan kelebihan dari 802.11b dan 802.11a. Spesifikasi 

ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data hingga 54 

Mbps. Spesifikasi baru ini memungkinkan peralatan 802.11g kompatibel dengan 

802.11b, sehingga dapat saling komunikasi. Misalnya sebuah komputer yang 

menggunakan jaringan kartu 802.11g dapat memanfaatkan Access Point 802.11b, 

dan sebaliknya.  

 

Tahun 2006 teknologi 802.11n dikembangkan dengan menggabungkan 2 

teknologi yaitu 802.11b dan 802.11g. Teknologi ini bernama MIMO (Multiple 

Input Multiple Output. MIMO dibuat berdasarkan spesifikasi Pre- 802.11n. dan 

menawarkan peningkatan throughput, keunggulan reabilitas, dan meningkatkan 

jumlah client . 

 

b) Komponen Wireless LAN  

Jaringan wireless LAN memiliki beberapa komponen penting yaitu:  
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1. Access Point (AP)  

Access Point berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan data, mengirim 

dan menerima data, sebagai buffer data antara WLAN dengan Wired LAN, 

mengkonversi sinyal Frekuensi Radio (RF) menjadi sinyal digital yang akan 

disalurkan melalui kabel atau disalurkan ke perangkat WLAN yang lain 

dengan dikonversi ulang menjadi sinyal Frekuensi Radio. 

2. Extension Point 

Komponen ini berfungsi seperti repeater bagi client pada jarak yang tidak 

dekat. Syarat yang harus dipenuhi agar antara Access Point dapat 

berkomunikasi dengan yang lain adalah melakukan pengaturan pada 

masing-masing AP. Kemudian SSID (Service Set Identifier) yang digunakan 

juga harus sama. Dalam prakteknya, untuk aplikasi extension point biasanya 

dilakukan dengan menggunakan merk AP yang sama.  

c) Cara Kerja Wireless LAN 

Supaya computer dapat terhubung satu dengan yang lain, diperlukan adanya 

jaringan wireless. Terdapat 3 komponen yang dibutuhkan agar komponen yang 

berada dalam wilayah jaringan wireless dapat mengirim dan menerima data, 

komponen-komponen tersebut adalah: 

1. Sinyal Radio (Radio Signal) 

2. Format Data (Data Format) 

3. Struktur Jaringan atau Network (Network Structure) 

Sinyal Radio bekerja pada lapisan fisik atau physical layer. Kemudian Format 

Data mengendalikan beberapa lapisan diatas dari physical layer. Struktur jaringan 

berfungsi sebagai alat untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Jaringan 
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wireless sangat membantu karena dapat menghubungkan komputer terdekat untuk 

terhubung ke internet atau terhubung satu sama lain  

d) Keunggulan Penggunaan Wireless 

Terdapat banyak kemudahan dalam bekerja menggunakan jaringan nirkabel atau 

wireless atau yang lebih akrab disebut dengan Wi-Fi. Hal ini membuat banyak 

orang menggunakanya. Beberapa kemudahan yang didapat diantanya sebagai 

berikut: 

1. Kebebasan Beraktivitas 

Jaringan Wi-Fi dapat digunakan di manapun dan kapanpun yang 

dikehendaki oleh pengguna. Kebebasan ini seperti ketika menggunakan 

telepon genggam yang dapat digunakan dimana saja. Dapat dikatakan 

bahwa jaringan Wi-Fi mampu bekerja di radius kemampuan jaringan yang 

secara bebas. 

2. Proses Instalasi Mudah 

Jaringan Wi-Fi tidak memerlukan kabel untuk dapat menghubungkan dua 

atau beberapa komputer. Hal ini membuat pekerjaan instalasi menjadi lebih 

ringan karena tidak perlu menggunakan kabel, membuat lubang ditembok 

atau memanjat bangunan. 

3. Area Kerja yang Luas 

Keterbatasan pada jaringan yang masih menggunakan kabel membuat 

adanya keterbatasan jika ingin bekerja diluar ruangan, karena jauhnya 

jangkauan kabel yang digunakan tidak bisa menjangkau wilayah tersebut. 

Berbeda dengan jaringan Wi-Fi yang dapat bekerja dengan lebih leluasa 

hingga keluar ruangan sebatas radius kemampuan jaringan wireless tersebut.  
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e) Kekurangan Wireless 

Terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan teknologi wireless yang akan 

ditemui dalam penggunaan jaringan. Berikut beberapa diantaranya : 

1. Gangguan Pada Gelombang Jaringan 

Pada jaringan nirkabel, pengiriman data antar komputer memanfaatkan 

gelombang radio. Hal ini membuat gelombang radio lain bisa mengganggu lalu 

lintas gelombang radio jaringan nirkabel tersebut, misalnya gelombang microwave 

ataupun gelombang telepon nirkabel. 

2. Gangguan Keamanan 

Gangguan keamanan ini kerap terjadi di beberapa lokasi yang kita anggap aman 

seperti rumah, sekolah, atau kantor yang memanfaatkan jaringan nirkabel tersebut. 

Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan keamanan jaringan nirkabel yang 

tepat. Guna mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan pengaturan dan 

pengamanan yang memadai pada jaringan wireless. 

3. Konfigurasi yang Lebih Rumit 

Dalam penggunaannya jaringan nirkabel memerlukan konfigurasi yang lebih 

rumit dibandingkan dengan jaringan kabel. Untuk itu diperlukan panduan khusus 

supaya jaringan nirkabel dapat digunakan dengan baik. 

 

2.5 Wemos D1 Mini   

Wemos D1 Mini merupakan microcontroller berbasis ESP8266 [15]. Wemos 

dikembangkan sebagai solusi dari biaya sebuah sistem Wireless berbasis 

microcontroller yang membutuhkan biaya yang tinggi. Wemos D1 Mini 

menggunakan ESP-12S sebagai microcontroller-nya. Wemos memiliki 12 pin 
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input / output, 1 pin digunakan untuk analog input maksimal 3.2V, 11 pin sisanya 

digunakan untuk digital input / output. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pin I/O Wemos D1 Mini 

 

2.5.1 Spesifikasi Wemos D1 Mini 

Dalam pemanfaatanya, Wemos D1 Mini memiliki 2 chipset yang digunakan 

sebagai otak kerja perangkat yaitu Chipset ESP8266  dan Chipset CH340. 

Chipset ESP8266 merupakan chip microcontroller mendukung stack 

TCP/IP dan memiliki fitur Wi-Fi. Chip ini memungkinkan untuk dapat 

terhubung ke jaringan Wi-Fi pada frekuensi 2.4GHz. Sedangkan Chipset 

CH340 digunakan untuk untuk menghubungkan dengan bus USB secara 

langsung. Berikut adalah beberapa spesifikasi dari Wemos D1 Mini: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Wemos D1 Mini 

Microcontroller ESP8266EX 

Operating Voltage 3.3 V 

Digital I/O Pins 11 

Clock Speed 1 (Max input 3.2 V) 

Flash 80 MHz / 160 MHz 

Length 34.2 mm 

Width 25.6 mm 

Weight 10g 
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2.5.2 Fitur – fitur Wemos  

Terdapat beberapa fitur perangkat keras pada modul Wemos,  antara lain 

sebagai berikut :  

 a. Pin Digital  

Secara fisik Wemos memiliki 9 pin. Namun secara program terdapat 

16 pin digital. Pin digital ini dapat digunakan menjadi input maupun 

output. Selain itu pin digital pada Wemos sudah dapat digunakan 

untuk PWM (Pulse Width Modulator) .  

b. Pin Analog  

Pada Wemos terdapat 1 buah pin analog yang berfungsi sebagai input 

untuk ADC yang memiliki 10 bit resolusi dan nilai tegangan maksimal 

3.2 Volt. Pin ini juga digunakan sebagai pin digital input output.  

c. Memori  

Pada Wemos terdapat 3 memori yaitu : 

1. RAM untuk menyimpan memori instruksi sebesar 64KB  

2. RAM untuk menyimpan data sebesar 96KB  

3. External QSPI flash untuk menimpa listing program sebesar 4MB  

 

Wemos didukung dengan I2C yang berada pada D4 sebagai serial 

data dan D5 sebagai serial clock. Hal ini memudahkan untuk dapat 

mengontrol perangkat lain yang juga mendukung I2C. 
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Tabel 2.2  Konfigurasi Pin Wemos 

On 

board 

name 

Wemos D1 

mini 

D0 GPIO 16 

D1 GPIO 5 

D2 GPIO 4 

D3 GPIO 0 

D4 GPIO 2 

D5 GPIO 14 

D6 GPIO 12 

D7 GPIO 13 

D8 GPIO 15 

 

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui kegunaan dari pin yang terdapat 

pada Wemos D1 Mini. Hal ini dapat dilihat rangkaiannya seperti pada 

gambar 2.3. 

 

2.5.3 Software IDE Arduino  

IDE Arduino merupakan suatu software yang dapat digunakan untuk 

membuat program untuk memberi perintah kepada Arduino [16]. Program 

ini menggunakan bahasa C++ yang dikembangkan oleh Arduino. Tersedia 

banyak library yang disediakan dalam pemrograman dengan IDE Arduino. 

 

Software IDE Arduino terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Editor Program, 

Compiler, dan Upload Er. Berikut penjelasan mengenai bagian tersebut :    

1. Editor program, bagian ini digunakan untuk menulis dan mengedit 

perintah. Listing program pada Arduino disebut sketch.    
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2. Compiler, merupakan suatu modul yang digunakan untuk mengubah 

bahasa processing (kode program) menjadi kode biner karena kode biner 

merupakan bahasa program yang dipahami oleh microcontroller.   

3. Upload er, bagian ketiga dari IDE Software adalah sebuah modul yang 

digunakan untuk memasukkan kode biner ke dalam memori 

microcontroller. 

 

Pada IDE Arduino, perangkat lunak yang ditulis disebut dengan sketch. 

Sketch ditulis pada editor teks kemudian disimpan dengan extensi file .ino. 

Secara garis besar struktur perintah pada Arduino terbagi menjadi dua 

bagian yaitu void setup dan void loop [17]. Void setup adalah bagian yang 

berisi perintah yang nantinya hanya akan dieksekusi satu kali sejak Arduino 

dijalankan. Sedangkan pada bagian void loop berisi perintah yang akan 

dieksekusi secara berulang selama Arduino berjalan. Tampilan sofware IDE 

Arduino dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan Arduino IDE dan Sketch 
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2.5.4 Organic Light-Emitting Diode (OLED) 

Organic Light-Emitting Diode (OLED) merupakan semikonduktor sebagai 

pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED dimanfaatkan 

dalam teknologi elektroluminensi, seperti pada tampilan layar atau display. 

Teknologi ini terkenal fleksibel dengan ketipisannya yang mencapai kurang 

dari 1 mm. Bentuk fisik dari OLED 0.9” dapat dilihat pada gambar 2.5 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.3 OLED 0.9” (Sumber: gmelectronic.com) 

 

\ 

2.5.5 Liquid Crystal Display (LCD)  

Liquid Crystal Display (LCD) merupakan salah suatu komponen elektronika 

yang berfungsi menampilkan suatu data, baik karakter, huruf maupun grafik. 

LCD adalah salah satu jenis display elektronik. LCD banyak digunakan di 

berbagai bidang seperti pada alat elektronik sehari-hari antara lain televisi, 

kalkulator dan layar komputer. Jenis LCD (Liquid Crystal Display) yang 

sering digunakan ialah LCD dot matrik dengan jumlah karakter 16x2. 

Karakteristik yang dimiliki LCD ini adalah sebagai berikut:   

a. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.   

b. Mempunyai 192 karakter tersimpan.   

c. Terdapat karakter generator terprogram.   
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d. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit.   

e. Dilengkapi dengan back light.  

 

2.6 Penelitian Terkait 

Beberapa penelitian mengenai sistem peringatan dini telah dilakukan 

sebagai media peringatan  akan datangnya suatu permasalahan atau 

bencana: 

 

Penelitian oleh Innayatulloh dan Selvyna Theresia membahas EWS untuk 

penyakit infeksi [7]. Dalam penelitian ini dibangun suatu sistem yang dapat 

diisi oleh pengguna mengenai penyakit apa saja yang sedang mewabah di 

suatu daerah. Kemudian setelah data diisi, maka akan diketahui daerah mana 

yang mengalami penyebaran penyakit yang sama dalam satu waktu dan ini 

dapat digunakan pemerintah terkait untuk dapat mengambil tindakan 

pencegahan dari penyakit tersebut. Dalam penelitian ini jenis penyakit yang 

menjadi fokus penelitian adalah malaria, demam berdarah dan diare.  

 

Penelitian oleh W Indrasari, B H Iswanto, M Andayani membahas sistem 

peringatan dini untuk bencana banjir dengan menggunakan sensor 

ultrasonik dan teknologi wireless. SMS broadcast dimanfaatkan sebagai 

media peringatan kepada masyarakat apabila akan terjadi banjir. Terdapat 3 

sensor yang digunakan dalam penelitian ini Dua sensor HC-SR04 digunakan 

untuk mendeteksi level air, satu sensor YF-S201 digunakan untuk 
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mendapatkan nilai rata-rata arus air, serta 1 microcontroller sebagai 

pengontrol system [18]. 

 

Penelitian dari Emir Husni dan Folkes Laumal (2018) membahas mengenai 

pengembangan EWS sebagai suatu  tindakan pencegahan apabila akan 

terjadi gempa.  Pada penelitian ini menggunakan sensor ADXL335 yang 

berfungsi sebagai akselerometer. Teknis pemakaian sensor ini diletakkan di 

tempat berbeda sehingga apabila ketiga sensor mengirimkan hal yang sama 

mengenai perubahan gelombang yang dapat mengakibatkan gempa maka 

data akan langsung ditransmisikan ke server berupa sinyal peringatan [6].  

 

Penelitian oleh Aishah Garnis, Suroso dan Sopian Soim (2017) yang 

membahas mengenai RSSI untuk mendapatkan kualitas sinyal dan posisi 

acces point yang terdapat pada gedung KPA Politeknik Negeri Sriwijaya. 

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan aplikasi Wi-Fi Analyzer untuk 

mendapatkan kualitas sinyal dari masing-masing perangkat yang kompatibel 

pada jaringa Wi-Fi yang tersedia. Nilai tersebut yang digunakan dalam 

pengukuran metode RSSI [19].  

 

Penelitian dari Yoschanin Sasiwat, Nattha Jindapetch, Dujdow 

Buranapanichkit, and Apidet Booranawong (2019), mengenai RSSI yaitu 

digunakan untuk penentuan posisi dalam pergerakan orang di suatu ruangan 

dengan memanfaatan sinyal Wi-Fi dalam ruangan tersebut. Dalam penelitian 
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ini, penulis menggunakan DFL (Device Free Localization) untuk mengukur 

dan menganalisa perubahan nilai RSSI yang diakibatkan oleh pergerakan 

orang dalam satu wilayah atau ruangan. Terdapat 3 nodal yang digunakan 

dalam pengukuran ini, 2 nodal sebagai transmitter dan receiver sedangkan 1 

nodal sebagai base station node (BSN) atau nodal induk yang berfungsi 

mengirimkan hasil nilai dari RSSI ke komputer untuk dapat diproses [20]. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lampung 

Tengah dan Laboratorium Terpadu Teknik Elektro Universitas Lampung, dimulai 

dari bulan Juni 2020 s/d Maret 2021 dimulai dari penyusunan proposal sampai 

dengan analisis hasil penelitian. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Pada penelitian mengenai sistem peringatan dini untuk pengendalian pembatasan 

jarak sosial dengan metode RSSI menggunakan modul Wemos D1 Mini, alat dan 

bahan yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

a. 3 unit Wemos D1 Mini. 

b. 3 unit I2C 

c. 3 unit Buzzer 

d. 1 unit battery adaptor 

e. 1 Unit Modul Arduino 

f. 1 unit ponsel Redmi S2 

g. 1 Unit Laptop Asus 
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3.3 Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi sistem yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan peringatan apabila mendeteksi jarak <=1 Meter. 

2. Sebuah buzzer active digunakan sebagai alarm penanda jarak, sehingga 

apabila jarak antar pengguna lebih dekat dari 1 meter, maka buzzer pada 

perangkat Wemos  akan memberikan peringatan berupa suara. 

3. Wemos hanya mempertimbangkan nilai RSSI yang terbesar untuk 

memberikan peringatan tanpa harus tau nama perangkat nilai tersebut berasal.  

4. Menampilkan nilai RSSI pada layer LCD.  

3.4 Prosedur Penelitian  

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development 

(R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan suatu metode penelitian untuk 

menghasilkan dan mengembangkan suatu produk serta menguji validitas produk 

yang dihasilkan [21]. Pada penelitian ini produk yang dihasilkan adalah sebuah 

alat yang digunakan sebagai peringatan dini untuk pembatasan jarak sosial dengan 

memanfaatkan Modul Wemos D1 Mini menggunakan metode RSSI. Prosedur 

penelitian yang dilakukan adalah desain dan pembuatan sistem peringatan dini, 

pengujian efektivitas alat dalam memberikan sinyal peringatan pembatasan jarak. 

 

Pada penelitian dan pembuatan terbagi menjadi lima tahapan. Tahapan tersebut 

adalah persiapan, perancangan, pembuatan, pengujian alat lalu analisis data. Pada 

tahap analisis apabila hasil tidak sesuai harapan maka akan dilakukan pengujian 

dan kalibrasi ulang sehingga sesuai dan siap pakai. Diagram prosedur penelitian 

disajikan pada gambar 3.1 di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian 

 

3.5 Rancangan Model Sistem 

Penelitian ini adalah merancang bangun dengan menggunakan Wemos D1 Mini 

sebagai media pengendali jarak aman menggunakan sinyal Wi-Fi. Pada penelitian 

ini penulis tidak menggunakan sensor tambahan untuk dapat mendapatkan sinyal 

Wi-Fi disekitar namun melakukan konfigurasi dalam modul tersebut. Kemudian 

sebagai penanda jarak aman dalam pembatasan sosial, penulis menggunakan 

Buzzer active, alat ini akan memberikan peringatan berupa suara apabila jarak 

antar pengguna lebih dekat dari 1 meter.  

 

 

 

 

TAHAP PERSIAPAN 

TAHAP PERANCANGAN 

SOFTWARE HARDWARE 

PENGUJIAN ALAT 

PROSES PEMBUATAN 

ALAT SIAP PAKAI 

ANALISIS DATA 
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Gambar 3.2. Rancangan model sistem 

 

Berikut penjelasan mengenai rancangan model sistem pada gambar 3.2 mengenai 

proses pengiriman dan penerimaan sinyal Wi-Fi data dari server menuju Wemos.  

1. Pada proses awal Wemos akan melakukan scanning untuk mendeteksi sinyal 

untuk mendeteksi sinyal RF ISM-band 2,4 GHz yang ada di sekitar perangkat.  

2. Pada proses scanning ini seluruh sinyal Wi-Fi akan terdeteksi. Tidak hanya 

sinyal pada perangkat wemos saja namun sinyal Wi-Fi yang terdapat pada Acces 

Point dan telepon seluler akan ter-scan oleh Wemos.  

3. Setelah sinyal RF ISM-band 2,4 GHz dideteksi, maka melalui modul yang 

terdapat pada Wemos D1 Mini akan diidentifikasi informasi Service Set IDentifer 

(SSID), yaitu nama identitas kanal nirkabel yang telah dikonfigurasikan 

sebelumnya pada tiap-tiap perangkat Wemos, access point WLAN, atau telepon 

seluler. SSID ini digunakan sebagai identitas transmitter saat memproses nilai 

RSSI pada Wemos penerima (receiver). Dengan nilai RSSI yang diperoleh ini, 

dan dengan menggunakan algoritma perhitungan yang telah diprogram 

sebelumnya, Wemos receiver dapat menentukan jarak dari posisinya ke posisi 

Wemos D1 Mini 1 

Wemos D1 Mini 2 

Wemos D1 Mini 3 
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Tidak 

Ya 

transmitter dengan nilai RSSI yang diperoleh ini, Wemos dapat menentukan 

jarak. 

4. Wemos akan mengambil alamat I2C untuk mengirimkan hasil dari nilai RSSI 

berupa perkiraan jarak ke LCD karakter melalui module I2C yang berupa nama 

Wi-Fi. 

5. Data yang dikirimkan oleh Wemos melalui jalur I2C (SDA dan SCL) akan 

ditangkap oleh modul I2C. Modul I2C ini berfungsi menangkap data yang 

dikirimkan oleh Wemos sesuai dengan alamat yang dimilikinya, lalu 

menerjemahkan data I2C tersebut  ke perangkat display LCD.  

 

3.6 Diagram Alir Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 Gambar 3.3. Diagram alir sistem 

Mulai 

Apakah Wemos menerima 

sinyal Wi-Fi? 

If (WiFi.BSSIDstr(thisNet)  

Wemos menerima sinyal wifi  

for(int j=0;j<2; j++) 

Wemos mendapatkan hasil nilai RSSI 
 

rssi = WiFi.RSSI(thisNet); 

d = 10*((a-rssi)/30); 
rssimax=rssi; 

Wemos melakukan scanning sinyal 

Wi-Fi 

#define APSSID, APPSK 

 

Wemos mengirimkan hasil ke 

alamat I2C 

Modul I2C menerima paket dari 

Wemos 

SSD1306Wire  display(0x3c, D2, D1) 

Modul I2C menampilkan data dari Wemos 

 

display.drawString(39, 0,  "PiDar3"); 

  display.drawString(0, 16, "Terdeteksi : "+String(cc)); 

  display.drawString(0, 32, "RSSI : "+String(rssi)); 

  display.drawString(0, 48, "Jarak : "+String(d)); 

Selesai 

A 

A 
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1. Pada proses awal Wemos akan melakukan scanning untuk 

mendeteksi sinyal Wi-Fi di sekitar perangkat.  

2. Pada proses scanning ini seluruh sinyal Wi-Fi akan terdeteksi. 

Tidak hanya sinyal pada perangkat wemos saja namun sinyal Wi-Fi 

yang terdapat pada Acces Point dan ponsel akan ter-scan oleh Wemos.  

3. Setelah sinyal Wi-Fi didapatkan, maka melalui modul yang terdapat 

pada Wemos D1 Mini dapat memproses nilai RSSI. Dengan nilai 

RSSI yang diperoleh ini, Wemos dapat menentukan jarak. 

4. Wemos akan mengambil alamat I2C untuk mengirimkan hasil dari 

nilai RSSI berupa perkiraan jarak ke LCD melalui module I2C yang 

berupa nama Wi-Fi. 

5. Data yang dikirimkan oleh Wemos akan ditangkap oleh modul I2C. 

Modul I2C ini berfungsi menangkap data yang dikirimkan oleh 

Wemos sesuai dengan alamat yang dimilikinya, lalu menerjemahkan 

data I2C tersebut menjadi tampilan di LCD.  

 

Awal mula Wi-Fi yang dimiliki oleh Wemos dinyalakan, dimana 

default dari Wemos sendiri adalah auto aktif saat dinyalakan. Lalu 

Wemos akan melakukan autentifikasi dengan SSID-nya. Sebelum 

melakukan hal tersebut penulis memasukan header dan variabel yang 

digunakan untuk menyimpan ssid untuk melakukan koneksi [19]. 

Untuk memastikan apakah Wemos sudah terhubung atau belum, kita 

membutuhkan sinyal indikator untuk mengetahui status tersebut.  
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3.7 Perancangan Model 

Perancangan sistem peringatan dini menggunakan Wemos diperlukan beberapa 

komponen selain Wemos itu sendiri. Komponen-komponen tersebut adalah LCD 

dan buzzer sebagai pemeberi peringatan. Dapat dilihat pada gambar 3.4 buzzer 

terhubung pada pin D0 dan battery. Kemudian battery juga tersambung pada lcd 

untuk dapat memberikan daya kepada lcd supaya dapat menampilkan informasi 

pada wemos. Battery ini memiliki daya sebesar 3.7V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Perancangan Model Pada Wemos 

 

3.8 Tahapan Pengujian 

Kegiatan pada tahapan ini meliputi kegiatan uji sub sistem, Pengujian 

laboratorium, dan pengujian lapangan terhadap produk yang telah dibuat. Tujuan 

Buzzer Active 

Wemos 

D1 Mini 
Battery 

Adaptor 

Oled 0.9” 
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dari pengujian ini adalah untuk menemukan tingkat keberhasilan dari alat yang 

telah dibuat. 

a. Pengujian Subsistem 

Pengujian dalam tahap ini melibatkan pengujian teknis atas produk yang akan 

dibuat. Pengujian teknis ini melibatkan pengujian terhadap subsistem dari Wemos 

yang terlibat dalam system. Satu persatu modul yang digunakan akan di uji agar 

diperoleh hasil yang stabil dari tiap sub sistem. 

b. Pengujian laboratorium 

Pengujian laboratorium ini dilakukan dengan cara menggunakan rancangan 

produk untuk diterapkan dalam kondisi nyata secara terbatas di laboratorium 

untuk mendapatkan data.  

c. Pengujian Lapangan 

Pengujian lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah sistem keseluruhan 

bekerja dengan baik. Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan Wemos 

sebagaimana mestinya dalam kondisi nyata. Posisi Wemos dipertimbangkan 

dalam pengoperasian dan pengujian. Pengujian dikatakan berhasil jika dapat 

memberikan peringatan apabila jarak antar Wemos lebih dekat dari 1 meter. 

 

3.9 Analisis dan kesimpulan 

Setelah dilakukan pengujian dan mendapatkan data kemudian hal yang dilakukan 

adalah menganalisis hasil pengujian tersebut dan menarik kesimpulan. Analisis 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengujian yang didapat oleh Wemos 

dengan hasil perhitungan manual. Perbandingan ini menghasilkan nilai error atau 

perbedaan nilai antara hasil kalibrasi Wemos dengan tanpa Wemos. Keberhasilan 
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dalam pemberi peringatan menggunakan Wemos sangat tergantung dari beberapa 

hal yakni kuat sinyal, jarak antar Wemos serta kondisi tempat penelitian. 

Penyajian data hasil dari pengujian berupa tabel, grafik atau diagram. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1.  Sistem peringatan dini menggunakan metode RSSI yang diimplementasikan 

dengan perangat Wemos D1 Mini dapat digunakan sebagai media alternatif 

untuk pembatasan jarak fisikal aman yaitu 1m. Jika setiap orang 

menggunakan perangkat ini, dan sedang dalam kerumunan, perangkat 

peringatan dini Wemos D1 Mini ini akan melakukan perhitungan jarak 

dengan perangkat disekitarnya dengan cara mengukur nilai  RSSI. Jika jarak 

yang terukur ≤ 1m (sesuai dengan ketentuan), maka alarm akan aktif untuk 

memperingatkan pengguna bahwa posisinya dekat dengan orang lain.  

2.  Perangkat yang dibuat ini selain fungsional, penggunaannya juga mudah, 

sebab dapat langsung diaktifkan (turn-on) saat baterai terisi. Jika tidak 

digunakan, maka perangkat dapat dinonaktifkan (turn-off).    
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3.  Dari hasil analisa diketahui bahwa metode pengukuran RSSI Wi-Fi dengan 

menggunakan modul Wemos D1 Mini dapat digunakan sebagai salah satu 

teknik untuk menentukan jarak. Nilai RSSI yang dihasilkan oleh 

pengukuran modul Wemos D1 Mini dengan perhitungan Nilai RSSI tidak 

terlalu berbeda (-34,46 dBm) begitupun estimasi jarak error yang 

didapatkan (0,26 meter). Namun demikian, perlu juga dicatat bahwa 

perangkat  

peringatan dini ini masih belum sepenuhnya akurat, karena dengan 

perbedaan nilai RSSI yang signifikan akan berdampak pada nilai jarak yang 

diukur. Error pada pengukuran jarak, akan mengakibatkan false alarm. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

yang dapat digunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan penelitian 

yang akan datang yaitu menggunakan metode atau algoritma yang lebih baik 

untuk hasil yang lebih optimal sehingga dapat digunakan juga dalam berbagai 

kondisi ruangan yang tidak terbatas. 
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