
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

JSN merupakan jaringan sistem pemantauan objek yang tersebar dalam cakupan 

area tertentu, dimana kondisi lingkungan tidak mendukung adanya transmisi data 

secara langsung melalui jaringan kabel[1,2]. Implementasi jaringan dengan 

menggunakan media kabel cukup sulit dilakukan karena harus mengatur agar 

kabel terlindung dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, instalasi 

jaringan kabel membutuhkan biaya yang mahal dan tidak dapat digunakan untuk 

aplikasi yang bersifat remote. Jaringan kabel juga kurang fleksibel, karena jika 

suatu saat terjadi perubahan atau penambahan perangkat maupun lokasi 

pengukuran maka harus mengatur ulang instalasi kabel. Teknologi nirkabel yang 

diterapkan pada JSN menjadi solusi untuk kebutuhan aplikasi tersebut.  

 

Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) merupakan suatu jaringan dari beberapa 

perangkat/nodal penyensor keadaan fisik lingkungan yang menggunakan kanal 

nirkabel sebagai media pengiriman data. Data hasil pengamatan kemudian 

dikirimkan kepada sebuah nodal koordinator/gateway sebagai pengumpul data[1-

4]. Proses komunikasi data antar nodal-nodal dalam sebuah JSN diatur oleh 

protokol komunikasi. Protokol komunikasi nirkabel yang umumnya digunakan 
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dalam membangun sebuah JSN yaitu protokol IEEE 802.15.4 dan ZigBee[2,5-7]. 

Protokol IEEE 802.15.4 mendefinisikan dua layer yaitu, layer physical dan 

Medium Access Control (MAC) yang ditujukan untuk aplikasi komunikasi data 

nirkabel dengan bandwidth, data rate, biaya instalasi dan konsumsi energi yang 

rendah, serta transmisi data yang dapat diandalkan[1-3]. ZigBee dibangun diatas 

protokol IEEE 802.15.4, yaitu mendefinisikan spesifikasi dari layer network dan 

application diatas layer physical dan Medium Access Control (MAC)[2,4-8]. 

ZigBee memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan point to point, point to 

multipoint dan mesh[5-8]. ZigBee juga memiliki kemampuan komunikasi multi-

hop, sehingga dapat mencakup komunikasi dengan area yang luas.  

 

Perangkat JSN harus terhubung secara fisik melalui layer physical untuk dapat 

melakukan proses pengiriman dan penerimaan data. IEEE 802.15.4 memiliki dua 

layer physical yang beroperasi pada dua rentang band frekuensi yang terpisah 

yaitu 868/915 MHz dan 2,4 GHz. Band frekuensi 868 MHz yang umumnya 

digunakan di Eropa, band frekuensi 915 MHz yang digunakan di United States 

dan Australia dan band frekuensi 2,4 GHz hampir digunakan di seluruh dunia. 

Ketiga band frekuensi merupakan band frekuensi Industrial, Scientific, and 

Medical (ISM) yang merupakan alokasi frekuensi unlicense [1-7]. Selain media 

dan protokol komunikasi, untuk mengirimkan data sebuah JSN membutuhkan 

topologi jaringan untuk memberikan pengalamatan pada perangkat JSN yang 

dibangun agar data yang dikirimkan dapat sampai ke tujuan. 
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Nodal-nodal dari sebuah sistem JSN berfungsi melakukan pemantauan objek dan 

data hasil pemantauan tersebut dikirimkan ke nodal gateway melalui media 

nirkabel. Sebuah sistem JSN membutuhkan perangkat nirkabel untuk dapat 

mengakomodir proses pengiriman data tersebut. Perangkat nirkabel yang 

digunakan untuk membangun JSN pada penelitian ini yaitu modul Radio 

Frequency (RF) XBee S2 yang menggunakan protokol ZigBee dalam mengatur 

proses komunikasi data. XBee S2 bekerja pada band frekuensi 2,4 GHz yang 

mendukung komunikasi dengan data rate maksimum 250 kbps dengan kapasitas 

payload maksimum hingga 84 bytes pada transmisi unicast (transmisi data ke satu 

device/nodal) [8,9].  

 

JSN bekerja dengan keterbatasan energi dan bandwidth, sehingga perlu dilakukan 

pengukuran kinerja jaringan untuk mengetahui tingkat kehandalan yang optimal 

dari jaringan tersebut. Dalam proses komunikasi, agar data yang ditransmisikan 

sampai ke tujuan sesuai dengan waktu dan nilai dari objek yang dipantau maka 

dibutuhkan sistem layanan pengiriman data yang baik. Untuk mengetahui kinerja 

dari sebuah JSN, maka dilakukan pengujian Quality of Service (QoS) dengan 

melakukan pengukuran parametar rata-rata delay, rata-rata throughput dan 

persentase packet loss. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja 

dari JSN yang dibangun menggunakan modul XBee S2. Pada penelitian ini 

pengujian dilakukan dengan merancang skenario pengukuran dan menganalisa 

ketiga parameter tersebut.  
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1.2. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui tingkat kinerja JSN, 

dengan mengukur dan menganalisa parameter Quality of Service (QoS) yaitu rata-

rata delay, rata-rata throughput dan persentase  packet loss.  

 

1.3. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dengan mengukur parameter Quality of Service (QoS) dapat diketahui tingkat 

kinerja JSN untuk beberapa skenario pengukuran. 

2. Dengan menganalisa data hasil pengukuran dapat diketahui hubungan antara 

variabel ukuran paket data, jarak transmisi serta interval waktu penyensoran 

terhadap nilai rata-rata delay, rata-rata throughput dan persentase packet loss. 

 

1.4. Batasan Masalah 
 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Modul Radio Frequency (RF) yang digunakan adalah modul XBee S2 

berbasis protokol ZigBee. 

2. Fokus pembahasan dalam penelitiaan ini adalah mengukur dan menganalisa 

parameter Quality of Service (QoS) yaitu rata-rata delay, rata-rata throughput 

dan packet loss menggunakan beberapa skenario pengukuran JSN. 

3. Pengukuran rata-rata delay dan throughput untuk komunikasi point to point 

menggunakan dua jenis skenario, yaitu skenario pertama dengan variabel 
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ukuran paket data dan interval waktu penyensoran dan skenario kedua dengan 

variabel ukuran paket data dan jarak transmisi. 

4. Pengukuran packet loss untuk komunikasi point to point menggunakan 

variabel ukuran paket data dan penempatan nodal. 

5. Pengukuran untuk jaringan mesh yaitu komunikasi 2 hop menggunakan 

ukuran variabel paket data. 

 

1.5. Perumusan Masalah 
 

Sistem JSN merupakan metode pentransmisian data melalui media nirkabel, 

dimana data yang ditransmisikan merupakan hasil pemantauan dari suatu objek 

tertentu. Untuk membangun JSN dibutuhkan sejumlah nodal sensor, router dan 

sebuah nodal koordinator. Data ditransmisikan oleh nodal sensor ke nodal 

koordinator melalui media nirkabel menggunakan band frekuensi dan topologi 

jaringan. Untuk menjaga kualitas data sesuai dengan hasil pemantauan dan sampai 

pada penerima sesuai dengan waktu pemantauan, maka dibutuhkan sistem 

jaringan sensor dengan kualitas layanan yang baik.  

 

Dalam penelitian ini dilakukan perancangan skenario pengukuran JSN dan analisa 

parameter Quality of Service (QoS) yaitu rata-rata delay, rata-rata throughput dan 

persentase packet loss. Dari hasil pengukuran dan analisa parameter Quality of 

Service (QoS) dari JSN yang dibangun dapat diketahui tingkat kinerja layanan 

komunikasi data JSN yang dibangun menggunakan modul XBee S2. 
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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 jaringan sensor nirkabel, 

komponen-komponen jaringan sensor nirkabel, Quality of Service (QoS) 

jaringan sensor nirkabel, 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 penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 


