
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Jaringan Sensor Nirkabel 

 

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

sensor–sensor yang terdistribusi dalam suatu cakupan area tertentu yang 

dihubungkan melalui kanal komunikasi nirkabel untuk saling bekarja sama 

melakukan pengukuran dan pemantauan fenomena fisik seperti temperature, 

suara, getaran, tekanan, tekanan atau kodisi – kondisi fisik tertentu [1]. Secara 

umum JSN terdiri dari target atau fenomena fisik yang akan di sensor, nodal 

sensor yang melakukan sensing fenomena fisik dan nodal koordinator/gateway 

yang bertanggung jawab mengatur jaringan dan mengumpulkan data dari nodal 

sensor [1,2]. Nodal sebuah JSN bersifat individu untuk melakukan sensing, 

controlling dan communication terhadap parameter–parameter fisik. Nodal sensor 

dikomposisikan dari beberapa modul seperti embeded processor, memori, sensor 

dan perangkat Radio Frequency (RF) transceiver dengan konsumsi energi yang 

minimum[1].   

 

Terdapat berbagai aplikasi JSN yang merupakan pemantauan, pencarian jejak 

(tracking), dan pengendalian (controlling) [1]. Seperti Pada bidang militer JSN 

digunakan untuk pengawasan dan pengintaian di medan perang,  pada pabrik-

pabrik JSN digunakan untuk melakukan pemeliharaan perangkat, pada bangunan-
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Wireless Sensor Network 

bangunan JSN digunakan untuk melakukan pemantauan keadaan infrastruktur,  

pada rumah tinggal JSN digunakan untuk menciptakan sebuah rumah cerdas 

(smart home) serta pada tubuh manusia JSN digunakan dalam melakukan 

pemantauan tubuh pasien. Pemantauan suatu area merupakan salah satu aplikasi 

JSN.  Pada aplikasi ini, sensor-sensor disebarkan pada suatu area untuk memantau 

suatu fenomena fisik tertentu.  Sebagai contoh, sejumlah nodal sensor disebarkan 

pada medan perang untuk mendeteksi posisi musuh.  Ketika sensor-sensor 

tersebut mendeteksi timbulnya gejala fisik yang menjadi objek pantau (panas, 

tekanan, suara, cahaya, medan elektromagnetik, getaran, dan sebagainya), hasil 

deteksi ini dilaporkan ke sebuah gateway yang menjadi titik pengumpulan data 

dari JSN. Selanjutnya data pemantauan pada gateway akan digunakan oleh 

administrator jaringan. 

 

2.2. Komponen – komponen Jaringan Sensor Nirkabel 

JSN terdiri dari empat komponen yaitu nodal sensor, media nirkabel, nodal 

koordinator/gateway dan PC server/administrator. 

 

Gambar 2.1. Komponen dasar JSN [1] 

Gateway 

Nodal 

Internet 
Remote 

Users 

Sensor Nodal 
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2.2.1. Nodal sensor 

Nodal sensor merupakan seperangkat device pada JSN yang bertugas melakukan 

pemantauan atau penyensoran terhadap suatu fenomena fisik tertentu, melakukan 

pemrosesan terhadap data yang diperoleh dari fenomena fisik tersebut, dan 

mengirimkan data yang diperoleh tersebut kepada koordinator/gateway. Sebuah 

nodal sensor harus memenuhi kebutuhan minimum agar dapat berfungsi dengan 

baik pada JSN. Kebutuhan yang harus dipenuhi setiap nodal sensor ini 

berdasarkan kebutuhan masing-masing dari tiap aplikasi JSN dimana nodal 

tersebut diimplementasikan. Secara umum nodal sensor harus berukuran kecil, 

murah, efisien dalam mengkomsumsi energi, dilengkapi dengan perangkat sensor 

yang tepat untuk suatu pemantauan, mampu melakukan komputasi yang 

dibutuhkan  dan memiliki sumber daya penyimpanan (memori), serta memiliki 

fasilitas komunikasi yang memadai. 

Sebuah nodal sonsor tersusun dari lima komponen sebagai berikut [1] : 

a. Controller 

Controller merupakan sebuah pengendali (controller) untuk memproses 

seluruh data. 

b. Memori 

Memori merupakan media penyimpanan program-program dan data hasil 

pemrosesan. Pada umumnya tipe memori yang berbeda digunakan untuk 

menyimpan program dan data. 
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c. Sensor dan aktuator 

Sensor merupakan antarmuka antara nodal sensor dengan lingkungan fisik, 

perangkat ini dapat mengamati parameter fisik dari lingkungan. 

d. Komunikasi 

Komponen ini merupakan media untuk mengirimkan dan menerima informasi, 

yaitu melalui kanal nirkabel. 

e. Suplay daya 

Komponen ini merupakan perangkat yang menyediakan sumber daya untuk 

kebutuhan elektrifikasi nodal sensor, sebagian besar nodal sensor 

menngunakan baterai sebagai sumber daya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Komponen perangkat keras nodal sensor [1] 

 

2.2.2. Media nirkabel 

Media nirkabel merupakan unguided medium yang berarti bahwa perambatan 

sinyal tidak terbatas pada lokasi atau saluran yang sudah ditentukan sebagaimana 

ditentukan pada transmisi menggunakan kabel berpelindung tertentu. Pada media 

nirkabel gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang bebas antara 

pemancar dan penerima, dimana sinyal merambat bukan pada medium terbatas 

sebagaimana pada media transmisi kabel. Jaringan nirkabel menggunakan radio 

Memory 

Controller Sensor/ 

Actuator 
Communication 

device 

Power supply 
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sebagai media transmisi informasinya. Radio adalah teknologi untuk pengiriman 

sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang 

elektromagnetik). Media nirkabel memiliki tingkat atenuasi sinyal yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan media kabel. Kualitas kanal aktual tergantung pada 

beberapa faktor termasuk frekuensi, jarak antara pengirim dan penerima, 

kecepatan relatifnya, lingkungan propagasi (jumlah saluran atau path yang 

dilewati dan pelemahannya), dan lain-lain [10,11]. 

Gelombang yang dipropagasikan melalui media nirkabel akan mengalami 

beberapa fenomena fisik yang mendistorsi bentuk gelombang asli yang diperoleh 

penerima. Distorsi menimbulkan ketidakpastian pada data asli yang dimodulasi 

dan dikodekan yang menyebabkan bit error pada penerima. Gambar 2.2. 

menunjukkan fenomena propagasi gelombang dasar.  

 

(a)                            (b)                            (c) 

Gambar 2.3. Ilustrasi fenomena propagasi gelombang pada media nirkabel [1]. 

 

Refleksi merupakan fenomena yang terjadi ketika suatu gelombang merambat 

pada medium A menumbuk perbatasan medium tersebut dengan medium B dan 

lapisan perbatasan antara kedua medium tersebut sangat halus, hal ini 

mengakibatkan sebagian dari bentuk gelombang akan dipantulkan kembali ke 
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medium A, sedangkan sebagian yang lain akan dipancarkan ke medium B, 

sedangkan sisanya akan terserap, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3.(a). 

Jika suatu gelombang yang merambat pada ruang bebas menumbuk permukaan 

yang lancip dapat menyebabkan gelombang tersebut mengalami difraksi 

sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.3.(b). Penghamburan gelombang 

terjadi ketika suatu gelombang yang merambat pada ruang bebas menumbuk 

permukaan yang kasar sehingga menyebabkan pantulan sinyal terhambur ke 

segala arah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3.(c).  Ketika pemancar dan 

penerima masing-masing bergerak terhadap yang lainnya, bentuk gelombang akan 

mengalami perubahan pada frekuensinya, berdasarkan efek Doppler. Terlalu 

banyak perubahan dapat menyebabkan penerima melakukan proses sampling 

sinyal pada frekuensi yang salah.  Fenomena ini disebut dengan doppler 

fading[1,3,10]. 

Tabel.2.1. Beberapa band frequency ISM [1]. 

Frequency   comment 

13.553 – 13.567 MHz 

26.957 – 27.283 MHz 

40.66 – 40.70 MHz 

433 – 464 MHz  Europe 

902 – 928 MHz  Only in the Americas 

2.4 – 2.5 GHz  Used by WLAN/WPAN technologies 

5.725 – 5.875 GHz  Used by WLAN technologies 

24 – 24.25 GHz 

 

Tabel 2.1. berisikan daftar beberapa band frekuensi Industrial,Scientifik and 

Medical (ISM). Mayoritas alokasi band frekuensi yang populer digunakan pada 

aplikasi JSN adalah band frekuensi ISM. Band frekuensi ISM merupakan alokasi 
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band frekuensi unlicense, dimana penggunaan band frekuensi tersebut tidak 

memerlukan perizinan dari pemerintah atau badan yang menangani masalah 

alokasi frekuensi.  

2.2.3. Nodal koordinator/gateway 

Pada implentasinya JSN tidak cukup jika JSN tersebut hanya dapat berinteraksi 

dengan dirinya sendiri. JSN harus mampu berinteraksi dengan perangkat 

informasi lainnya seperti PDA maupun perangkat komputer pengguna yang 

memberikan permintaan data dari JSN. Selain dapat melakukan pertukaran data 

pada perangkat tersebut, JSN juga harus mampu melakukan pertukaran data 

dengan perangkat internet. 

2.2.4. PC server/administrator 

PC server/administrator merupakan perangkat pengguna yang melakukan 

permintaan terhadap data hasil pemantauan oleh JSN, perangkat ini dapat berupa 

komputer yang terhungun secara langsung dengan koordinator/gateway. 

  

2.3. Quality of Service (QoS) Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) 

 

Quality of Service (QoS) menunjukkan kemampuan sebuah jaringan untuk 

menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. 

QoS suatu jaringan merujuk ke tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian 

berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. Kemampuan JSN dalam 

menyediakan suatu penanganan terhadap permintaan data hasil pemantauannya 

menentukan tingkat performansi JSN, tingkat performansi JSN bergantung pada 
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bidang implementasinya. Mayoritas pengembangan JSN ditujukan untuk 

melakukan pemantauan terhadap fenomena fisik seperti temperature, 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 minimal atau kecil. Tingkat performansi JSN pada implementasinya 

tersebut akan berbeda dengan tingkat performansi yang dibutuhkan untuk aplikasi 

JSN pada implementasi teknologi yang digunakan untuk mendapatkan tipe data 

yang berbeda. Untuk mengetahui QoS suatu JSN, perlu dilakukan kuantifikasi 

terhadap beberapa metrik parameter yang dapat mewakili QoS JSN. Beberapa 

parameter tersebut yaitu throughput, delay, dan  packet loss  [3,4]. 

 

2.3.1.  Delay[3] 

Delay adalah waktu tunda yang disebabkan oleh proses transmisi dari satu titik ke 

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

antara waktu penerimaan dengan waktu pengiriman paket-paket. Rata-rata delay 

diperoleh dengan Persamaan 2.1 : 

                                          
            

            
                                      (2.1) 

2.3.2. Throughput[3] 

Pengukuran throughput dilakukan dengan megukur sejumlah data yang 

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

sejumlah data yang dapat diproses pada suatu waktu tertentu. Pada umumnya 

pengukuran throughput dilakukan dalam satuan bits per second (bps). Perhitungan 
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throughput tidak mengikutsertakan frame header namun hanya memperhitungkan 

payload yang dikirimkan. Hal ini dikarenakan throughput merupakan nilai dari 

data aktual (payload) yang sampai pada penerima tanpa mengikutsertakan nilai 

besarnya paket header yang disisipkan selama pengiriman data. Rata-rata 

throughput diperoleh dari perbandingan antara total keseluruhan data yang sampai 

terhadap waktu yang digunakan untuk menyampaikan data tersebut. Hal ini dapat 

dirumuskan dengan Persamaan 2.2 : 

                                     
            

           
                            (2.2) 

2.3.3. Packet Loss[3] 

Packet loss merupakan suatu nilai yang menyatakan jumlah paket yang gagal 

disampaikan kepada tujuannya melalui media transmisi tertentu.  Packet loss 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk degradasi sinyal pada kanal 

jaringan, paket yang rusak (corrupt) menyebabkan ditolaknya paket pada transit, 

kegagalan pada perangkat jaringan, kegagalan dalam routing jaringan.  Persentase 

Packet loss diperoleh dari Persamaan 2.8. 

 

%100 



et dikirimJumlah pak

et sampaiJumlah paket dikirimJumlah pak
 s Packet LosPersentase    (2.8) 

 

2.4. Protokol ZigBee 

ZigBee merupakan spesifiksi protokol komunikasi yang mengacu pada standar 

IEEE 802.15.4 untuk jaringan Wireless Personal Area Networks (WPANs). 

ZigBee fokus pada aplikasi Radio Frequency (RF) jarak dekat dengan daya 
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transfer tingkat rendah, baterai tahan lama dan jaringan yang aman. Stack protokol 

ZigBee seperti diperlihatkan pada Gambar 2.4 terdiri dari IEEE 802.15.4 

mendefinisikan dua layer terbawah yaitu layer physical (PHY) dan layer Medium 

Access Control (MAC) dan ZigBee Alliance membangun layer network dan layer 

application diatas IEEE 802.15.4 [5-7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Stack protokol ZigBee [5]. 

 

2.4.1. Layer physical (PHY) 

Layer physical mendefinisikan karakteristik secara fisik dan elektrik sebuah 

jaringan, seperti modulasi dan teknik penyebaran bit sinyal informasi. Tugas dasar 

layer physical adalah pengiriman dan penerimaan data dengan menerjemahkan 

paket-paket data dari serangkaian bytes ke RF specktrum dan kembali lagi.  Fitur 

dari layer physical adalah mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat RF 

transceiver, deteksi energi (detection energy) dalam saluran/channel, indikasi 

Physical Layer 

MAC Layer 

Network Layer 

Application Layer 

IEEE 802.15.4 

ZigBee  
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kualitas saluran link (link quality indication) untuk penerimaan paket, memilih 

channel, Clear Channel Assessment (CCA) untuk Carrier Sense Multiple Access 

with Collision Avoidance (CSMA-CA) dan mengirimkan dan menerima paket 

data pada medium transmisi. IEEE 802.15.4 memiliki dua fungsi layer physical 

yang beroperasi pada dua rentang band frekuensi yang terspisah yaitu 868/915 

MHz dan 2,4 GHz Layer physical frekuensi rendah mencakup dua band frekuensi 

yaitu, 868 MHz yang umumnya digunakan di Eropa dan 915 MHz yang 

digunakan di United States dan Australia. Layer physical frekuensi tinggi yaitu 

2,4GHz hampir digunakan di seluruh dunia. Kedua band frekuensi tersebut 

menggunakan modulasi Direct Sequense Spread Spectrum (DSSS). Data rate 

pada frekuensi 2,4 GHz adalah 250 kbps, frekuensi 915 MHz adalah 40 kbps dan 

pada frekuensi 868 MHz adalah 20 kbps. Terdapat perbedaan jumlah channel 

pada ketiga band frekuensi tersebut yaitu 1 channel pada frekuensi 868 – 868,6 

MHz, 10 channel pada frekuensi 902 – 928 MHz dan 16 channel pada frekuensi 

2,4 – 2,4835 GHz seperti diilustrasikan pada Gambar 2.5 berikut ini ; 

 

Gambar 2.5. Operasi band frekuensi [6]. 
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2.4.2. Layer Medium Access Control (MAC) 

Layer MAC menyediakan fitur mengelola beacon, akses channel, mengelola 

Guaranteed Time Slot (GTS), validasi frame, pengiriman frame 

pemberitahuan/acknowledged serta bergabung dan meninggalkan jaringan. Layer 

MAC mendefinisikan IEEE 802.15.4 mengatur mekanisme akses channel/saluran 

agar tidak terjadi tabrakan menggunakan Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance (CSMA-CA). Layer MAC menerapkan mekanisme 

pengalamatan berdasarkan 64-bit untuk pengalamatan panjang dan 16-bits untuk 

pengalamatan pendek. Layer MAC mengkordinasikan perangkat transceiver 

untuk mengakses jalur radio bersama (shared radio link). 

2.4.3. Layer network 

Layer network memastikan operasi pada layer MAC dan menyediakan interface 

ke layer application. Layer network mendukung topologi jaringan star, tree dan 

mesh. Ketika sebuah koordinator berusaha membangun jaringan ZigBee, 

koordinator melakukan scan energi untuk menemukan channel yang baik untuk 

membentuk jaringan yang baru. Setelah menentukan channel, koordinator 

menetapkan identifikasi jaringan yang disebut juga Personal Area Number 

Identifier (PAN ID) yang digunakan oleh semua perangkat untuk bergabung 

dalam jaringan.  

2.4.4. Layer application 

Layer application terdiri dari tiga sublayer yaitu Application Support Sublayer 

(APS), application framework dan ZigBee Device Object (ZDO). Sublayer APS 

menyediakan layanan untuk meneruskan pesan antar perangkat, mendefinisikan 
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dan mengelola pengalamatan grup, memetakan pengalamatan 64 –bit address 

pada perangkat ke 16-bit network address, pemecahan dan penyatuan paket, data 

transport yang handal. Sublayer application framework adalah sebuah ekseskusi 

objek aplikasi untuk mengirim dan menerima data. Objek aplikasi ditentukan oleh 

pembuat perangkat berbasis ZigBee. Sublayer ZDO secara keseluruhan 

menyediakan pengelolaan perangkat seperti inisialisasi sublayer APS dan layer 

network, mendefinisikan mode operasi perangkat (koordinator, router, end 

device), penetuan layanan aplikasi perangkat, inisialisasi dan merespon 

permintaan, serta mengelola keamanan.  

 

2.5. XBee S2 

XBee merupakan modul komunikasi nirkabel yang dibuat oleh Digi International 

yang mendukung berbagai protokol komunikasi termasuk IEEE 802.15.4 dan 

ZigBee. XBee memiliki fitur RF modul kompleks yang menjadi solusi dan sangat 

baik untuk membangun sebuah JSN. Modul XBee dapat berkomunikasi dengan 

mikrokontroller melalui komunikasi serial UART dan juga memiliki pin 

tambahan yang dapat digunakan untuk aplikasi XBee secara mandiri, misalnya 

nodal router dapat dibangun tanpa mikrokontroller.  Modul XBee terbagi dalam 

dua versi yaitu XBee dan XBee-Pro. XBee-Pro memiliki konsumsi daya yang 

lebih besar dan memeliki range komunikasi yang lebih jauh dibandingkan dengan 

XBee. Spesifikasi modul XBee S2 memiliki data rate hingga 250 Kbps dengan 

kemampuan pengiriman payload mencapai 84 bytes, serta memiliki jangkauan 

transmisi outdoor hingga jarak 120 meter [2,8]. 
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2.5.1. Mode Operation 

a. Idle mode 

Modul RF pada kondisi idle mode pada saat modul tidak sedang menerima 

dan mengirimkan data.  

b. 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.  

c. Receive mode 

Jika paket data valid diterima oleh antena, data ditransfer ke serial transmit 

buffer.  

d. Sleep mode 

Sleep mode mengizinkan modul RF untuk menghemat energi pada saat tidak 

digunakan.  

e. Command mode 

Untuk membuat atau mengetahui parameter modul RF, modul harus dalam 

kondisi command mode.  

 

2.5.2. Topologi Jaringan  

Sekelompok nodal membangun sebuah jaringan komunikasi. Nodal-nodal tersebut 

menerima dan mengirimkan pesan dalam sebuah jaringan melalui link 

komunikasi. Komunikasi antara nodal-nodal tersebut dapat melalui media 

nirkabel maupun kabel, dan masing-masing nodal mengkonsumsi energi agar 

dapat mengirimkan dan menerima pesan. Dengan demikian, salah satu hal yang 
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penting dari sebuah JSN adalah bagaimana mendistribusikan nodal secara fisik 

dan meningkatkan komunikasi jaringan. Pada jaringan ZigBee, nodal satu dengan 

nodal yang lain dapat terhubung dalam struktur jaringan topologi yang berbeda 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5. Topologi jaringan tersebut mengindikasikan 

bagaimana modul RF transceiver terhubung secara logika satu dengan yang lain. 

Beberapa topologi jaringan ZigBee adalah sebagai berikut[1,2,8] : 

 

 

Gambar 2.6. Topologi jarigan pair, star, mesh dan cluster tree [2] 

 

a. Pair 

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. 

b. Star 

Pada jaringan star nodal–nodal terhubung pada sebuah nodal koordinator 

yang diposisikan sebagai pusat jaringan. Setiap data dari sistem yang akan 
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dikirimkan harus melewati koordinator, nodal koordinator bertugas 

mengambil keputusan, routing dan mengontrol topologi. Pada topologi star 

end device tidak dapat berkomunikasi dengan end device yang lainnya 

secara langsung. 

c. Mesh 

Pada jaringan mesh mempergunakan nodal 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 device yang lain secara 

langsung jika device-device tersebut dalam posisi berdekatan dan dapat 

membangun link komunikasi. Nodal koordinator bertugas mengatur jaringan 

dan routing.  

d. Cluster tree 

Pada struktur jaringan ini nodal koordinator membentuk jaringan awal dan 

nodal-nodal router membentuk cabang-cabang dan mengirimkan pesan.  

 

2.5.3. Konsep Networking 

ZigBee mendefinisikan tiga tipe device yaitu koordinator, router dan end device 

[2][8].  

a. Koordinator 

Karakteristik dari koordinator device adalah : 

 Memilih channel dan PAN ID untuk memulai sebuah jaringan 

 Menijinkan router dan end device untuk mergabung dalam jaringan 

 Tidak dapat beroperasi pada mode sleep 
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 Dapat menahan paket data untuk memberikan mode sleep end device 

 

b. Router 

Karakteristik dari router adalah : 

 Untuk dapat mengirim, menerima, dan routing data harus pada kondisi PAN 

ID yang sama 

 Mengijinkan router dan end device untuk bergabung dalam jaringan 

 Membantu proses routing data 

 Tidak dapat beroperasi dalam  mode sleep 

 Dapat menahan paket data untuk memberikan mode sleep end device 

 

c. End device 

Karakteristik dari end device adalah : 

 Untuk dapat mengirim dan menerima data harus berada dalam PAN ID yang 

sama 

 Tidak dapat mengijinkan device untuk bergabung ke jaringan 

 Tidak dapat routing data 

 Dapat menghemat energi baterai 

 

2.5.4. XBee Addresses and Channels 

Setiap 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[2]. 
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Tabel 2.2. 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). 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 bergabung dalam jaringan. ZigBee menggunakan 64-bit dan 16-bit 

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.  

 

MAC layer menggunakan 16-bit PAN ID untuk pengalamatan transmisi data antar 

device/perangkat RF dalam sebuah jaringan. Koordinator atau router 

mengirimkan 16-bit address pada sebuah nodal/end device pada saat bergabung 

dalam sebuah jaringan ZigBee. Karena itulah 16-bit address disebut juga network 

address yang disediakan oleh koordinator. 16-bit network address tidak dapat 

diandalkan dalam memberikan identitas dari sebuah nodal dalam jaringan karena 

bersifat tidak statis. Untuk mengatasi masalah ini, 64-bit address dimasukkan 

pada saat pengiriman data untuk menjamin data yang dikirim sampai pada alamat 
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tujuan yang benar. Dalam sebuah jaringan nodal-nodal dikonfigurasikan dengan 

address yang berbeda, walaupun nodal-nodal tersebut  dalam jaringan dengan tipe 

address yang sama. 16-bit address disebut juga Personal Area Network (PAN). 

16-bit address memungkinkan terbentuknya 65.536 PAN address yang berbeda.  

Komunikasi antar nodal tidak dapat dilakukan, jika nodal-nodal tersebut tidak 

dalam frekuensi yang sama, walaupun diasumsikan bahwa semua modul dalam 

pengalamatan jaringan yang dengan benar. Oleh karena itu nodal-nodal dalam 

sebuah jaringan harus berada dalam channel yang sama. ZigBee menggunakan 

modulasi Direct Sequense Spread Spectrum (DSSS) dan beroperasi pada channel 

yang sudah ditetapkan. IEEE 802.15.4 physical menentukan 16 operasi channel 

pada band frekuensi 2,4 GHz.  


