
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

 

 

Keterangan : 

 Nodal Sensor 

 Router 

 Nodal Koordinator/Gateway 

 

 

Gambar 3.1. Konsep jaringan ZigBee 

 

Gambar 3.1. memperlihatkan konsep jaringan ZigBee yang terdiri dari perangkat 

nodal sensor, router, dan nodal koordinator/gateway. Nodal koordinator memulai 

membentuk jaringan dengan Personal Area Networks Identifier (PAN ID) dan 
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memilih saluran/channel, kemudian memperbolehkan router dan nodal sensor 

untuk bergabung ke dalam jaringan. Router memiliki fungsi untuk mengirimkan, 

menerima atau meneruskan paket data dari satu nodal ke nodal lainnya. Nodal 

sensor berfungsi mengirimkan atau menerima paket data. Untuk membangun 

jaringan komunikasi menggunakan protokol ZigBee, perangkat nodal sensor, 

router dan nodal koordinator harus memiliki PAN ID yang sama. 

Server/administrator sebagai perangkat pengguna, untuk memonitorisasi dan 

menganalisa objek pemantauan. 

 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengukuran dan 

analisa Quality of Service (QoS) dari Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) yang 

berbasis protokol ZigBee. Pengujian dilakukan dengan mengukur paremeter 

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

persentase packet loss. Pengukuran dan analisa menggunakan skenario pengujian 

yang telah dirancang untuk mengetahui tingkat kehandalan dari Jaringan Sensor 

Nirkabel (JSN) berbasis protokol ZigBee yang dibangun dengan modul  XBee S2.  

 

 

3.2. Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hardware  

a. Personal komputer digunakan untuk konfigurasi modul XBee, 

pemrograman mikrokontroller Arduino Uno.  
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b. Nodal yang terdiri dari : 

 Mikrokontroller Arduino Uno digunakan sebagai perantara dalam 

memberikan sumber tegangan dari personal komputer ke modul 

XBee. 

 XBee shield sebagai input/output yang menghubungkan antara modul 

XBee S2 dengan modul mikrokontroller Arduino Uno  

 XBee S2 sebagai modul transceiver. 

c. XBee adapter digunakan sebagai interface dalam penkonfigurasian 

modul XBee. XBee adapter juga berfungsi untuk menghubungkan modul 

XBee S2 dengan komputer untuk nodal koordinator. 

 

2. Software 

a. X-CTU[15]  digunakan untuk proses konfigurasi parameter-parameter dan 

update firmware modul XBee. 

b. Docklight V2.0[16] digunakan untuk memonitorisasi komunikasi data dan 

pengukuran QoS jaringan.  

c. Ide Arduino[17] digunakan untuk proses pemrograman miikrokontroller 

Arduino Uno. 
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3.3. Tahap Penelitian 

 

Tahap penelitian yang akan dilakukan mengikuti diagram alir yang tertera pada 

Gambar 3.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

      

Gambar 3.2. Diagram alir penelitian. 

 

3.3.1. Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan kajian mengenai JSN dan hal-hal yang berkaitan dengan 

jaringan ini secara umum. Kajian dikhususkan pada kinerja dari JSN yang akan 

dibangun menggunakan XBee S2 berbasis protokol ZigBee dan parameter 

paremeter QOS yaitu rata-rata delay, rata-rata throughput dan persentase packet 

loss.   
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3.3.2. Perancangan skenario pengukuran QoS  

 

Pada tahap ini dilakukan perancangan skenario untuk pengukuran QoS. Skenario 

pengujian ini terdiri dari skenario untuk pengukuran rata-rata delay, rata-rata 

throughput, persentase packet loss dan pengujian jaringan mesh. Dari skenario 

yang dirancang diharapkan dapat mengetahui tingkat kinerja dari JSN. Skenario 

pengukuran rata-rata delay, rata-rata throughput, packet loss dan pengujian 

jaringan mesh adalah sebagai berikut:  

a. Skenario pengukuran rata-rata delay dan throughput dengan variasi pengaturan 

nilai baud rate adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan jaringan star (point to point), 

menggunakan dua buah nodal yaitu nodal sensor sebagai pengirim dan 

nodal koordinator sebagai penerima. 

2. Paket data yang dikirimkan dalam format text dengan ukuran paket data 

yang ditransmisikan yaitu mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 80 

bytes, dimana setiap ukuran paket data dikirimkan sebanyak 120 kali. 

3. Jarak antara nodal sensor dengan nodal koordinator tetap yaitu 3 meter 

pada kondisi LOS (Line of Sight) dan penempatan kedua nodal pada 

ketinggian 20 cm dari permukaan tanah. 

4. Variasi pengaturan nilai baud rate adalah 9600, 19200, 38400, 57600 dan 

115200. 

5. Interval waktu pengiriman yaitu setiap 1 detik. 
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b. Skenario pengukuran rata-rata delay dan throughput dengan variasi pengiriman 

paket data dan interval waktu pengiriman adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan jaringan star (point to point), 

menggunakan dua buah nodal yaitu nodal sensor sebagai pengirim dan 

nodal koordinator sebagai penerima. 

2. Paket data yang dikirimkan dalam format text dengan ukuran paket data 

yang ditransmisikan yaitu mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 80 

bytes, dimana setiap ukuran paket data dikirimkan sebanyak 120 kali. 

3. Jarak antara nodal sensor dengan nodal koordinator tetap yaitu 3 meter 

pada kondisi LOS (Line of Sight) dan penempatan kedua nodal pada 

ketinggian 20 cm dari permukaan tanah. 

4. Interval waktu pengiriman yaitu 1, 2, 5, 10 dan 20 detik. 

5. Pengaturan nilai baud rate yaitu 9600. 

 

c. Skenario pengukuran rata-rata delay dan throughput dengan variasi pengiriman 

paket data dan jarak transmisi adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan jaringan star (point to point), 

menggunakan dua buah nodal yaitu nodal sensor sebagai pengirim dan 

nodal koordinator sebagai penerima. 

2. Paket data yang dikirimkan dalam format text dengan ukuran paket data 

yang ditransmisikan yaitu mulai dari  20, 40, 60 dan 80 bytes, dimana 

setiap ukuran paket data dikirimkan sebanyak 60 kali. 

3. Interval waktu pengiriman adalah 2 detik. 



32 
 

4. Jarak transmisi antara nodal sensor dengan nodal koordinator  divariasikan 

mulai dari 20, 40, 60, 80, 100, 120 meter pada kondisi LOS dan 

penempatan kedua nodal pada ketinggian 20 cm di atas permukaan tanah. 

5. Pengaturan nilai baud rate adalah 9600. 

 

d. Skenario pengukuran packet loss 

Skenario pengukuran packet loss dilakukan pada dua kondisi yaitu kondisi 

LOS dan kondisi N-LOS (Non – Line of Sight). Pengukuran packet loss untuk 

mengetahui persentase paket data yang hilang atau tidak sampai ke tujuan. 

 

Skenario pengukuran packet loss untuk kondisi LOS adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan jaringan star (point to point), 

menggunakan dua buah nodal yaitu nodal sensor sebagai pengirim dan 

nodal koordinator sebagai penerima. 

2. Pengukuran packet loss pada variasi jarak transmisi 20, 40, 60, 80, 100 dan 

120 meter. 

3. Paket data yang dikirimkan dalam format text dengan ukuran paket data 

yang ditransmisikan pada masing-masing jarak adalah 20, 40, 60 dan 80 

bytes. 

4. Interval waktu pengiriman yaitu 2 detik. 

5. Pengaturan nilai baud rate yaitu 9600.  
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Skenario pengukuran packet loss untuk kondisi N-LOS adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian pentransmisian pada kondisi N-LOS dilakukan di laboratorium 

Teknik Elektro lantai 2. Skema pengukuran dengan memposisikan nodal 

koordinator pada kondisi yang tetap dan nodal sensor sebagai pengirim 

pada kondisi bervariasi seperti pada Gambar 3.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.3. Skema penempatan nodal sensor untuk pengukuran packet loss 

dengan kondisi transmisi N-LOS 

 

 

2. Paket data yang dikirimkan dalam format text dengan ukuran paket data 

yang ditransmisikan untuk masing-masing skema adalah 20, 40, 60 dan 80 

bytes. 

3. Interval waktu pengiriman yaitu 2 detik. 

4. Pengaturan nilai baud rate adalah 9600. 
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e. Skenario pengujian jaringan mesh (2 hop) 

 

Gambar.3.4. Skema pengujian jaringan mesh (2 hop) 

 

Jaringan mesh merupakan jaringan komunikasi yang menggunakan router 

sebagai penerus (relay) paket data yang ditransmisikan dari pengirim ke 

penerima.  Skenario pengujian untuk jaringan mesh seperti diilustrasikan pada 

Gambar 3.4. Fungsi nodal sensor sebagai pengirim data. Nodal router 

berfungsi meneruskan data yang dikirimkan oleh nodal sensor ke nodal 

koordinator, dimana nodal router sendiri tidak mengirimkan dan hanya 

melewatkan data. Nodal koordinator sebagai penerima data yang dikirim oleh 

nodal sensor melewati nodal router. Besarnya paket data yang dikirimkan 

oleh nodal sensor divariasikan mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 80 

bytes. Setiap jenis ukuran paket data dikirimkan sebanyak 120 kali 

pengiriman dengan interval waktu pengiriman 5 detik. Pengaturan nilai baud 

rate adalah 9600. Variasi pengiriman paket data bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh nilai tersebut terhadap rata-rata delay transmisi dan throughput pada 

jaringan mesh.  
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3.3.3. Pengukuran rata-rata delay dan throughput 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                     

 

 

 

Gambar. 3.5. Diagram alir pengukuran rata-rata delay transmisi dan throughput. 
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Pengukuran rata-rata delay transmisi bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

besarnya paket data yang ditransmisikan terhadap lamanya waktu untuk 

pentransmisian paket data tersebut. Nilai delay transmisi merupakan waktu yang 

dibutuhkan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan. Pengukuran rata-rata 

throughput bertujuan untuk mengetahui pengaruh besarnya paket data terhadap 

throughput dari pentransmisian paket data tersebut. Nilai rata-rata throughput 

diperhitungkan setiap detiknya. Pada pengukuran rata-rata delay dan throughput 

ini terdiri dari tiga jenis yaitu pengukuran dengan variasi pengaturan nilai baud 

rate, variasi paket data dengan interval waktu pengiriman dan variasi paket data 

dengan jarak transmisi.  

 

Seperti diperlihatkan pada Gambar 3.5 pengukuran rata-rata delay dan throughput 

dimulai dengan mempersiapkan hardware dan software yang akan digunakan. 

Hardware yang digunakan adalah dua buah modul XBee S2, dua buah XBee 

adapter dan dua buah laptop. Software yang digunakan adalah software XCTU 

dan Docklight. Proses konfigurasi modul XBee S2 dilakukan menggunakan 

software XCTU, dimana modul dikonfigurasikan sebagai coordinator dan router. 

Coordinator berfungsi sebagai penerima dan router sebagai pengirim. Software 

Docklight digunakan untuk pengaturan variabel pentransmisian seperti, besarnya 

paket data yang akan ditransmisikan, interval waktu pengiriman serta log data 

hasil pentransmisian. Pada software Docklight juga dilakukan pengaturan waktu, 

baik itu waktu pada saat pengiriman paket data maupun waktu pada saat paket 

data diterima. Dari pengaturan waktu tersebut, dapat dilakukan perhitungan nilai 

delay dan throughput. Pengukuran rata-rata delay dan throughput terdiri dari tiga 
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variasi. Pengukuran pertama dengan memvariasikan pengaturan nilai baud rate. 

Pengukuran kedua dengan memvariasikan ukuran paket data dengan interval 

waktu pengiriman. Pengukuran ketiga dengan memvariasikan jarak transmisi 

dengan ukuran paket data yang ditransmisikan.   

 

Diagram alir Gambar 3.5 menunjukan empat jenis nilai waktu yaitu Ttx, Trx, 

Ttx’dan Trx’. Ttx adalah nilai waktu pada saat pengiriman paket data dari 

transmitter (router). Trx’ adalah nilai waktu pada saat paket data diterima oleh 

receiver (coordinator). Ttx’ adalah nilai waktu pada saat paket data dikirimkan 

balik ke transmitter oleh receiver. Trx adalah nilai waktu pada saat paket data 

diterima kembali oleh transmitter. Dari keempat jenis waktu tersebut maka dapat 

dihitung tiga jenis delay yaitu delay RTT (Round Trip time), delay proses dann 

delay transmisi. Delay RTT yaitu delay pengiriman paket data dari transmitter ke 

receiver dan diterima kembali oleh transmitter (Trx – Ttx). Delay proses adalah 

waktu proses penerimaan hingga pengiriman kembali paket data di receiver (Ttx’ 

– Trx’). Delay transmisi adalah mulai pengiriman paket data di transmitter hingga 

paket data diterima oleh receiver ((Delay RTT – Delay proses)/2). Nilai 

throughput dihitung dari banyaknya data (Bytes x 8 bit) per satuan waktu 

pengiriman (delay transmisi). Rata-rata delay transmisi dan throughput dihitung 

dari 120 kali pengiriman untuk pengukuran pertama dan 60 kali untuk pengukuran 

kedua dari setiap jenis pentransmisian paket data.  

 

Dari pengukuran pertama akan diperoleh dua grafik untuk setiap pengaturan nilai 

baud rate, yaitu grafik hubungan antara besarnya paket data dengan rata-rata delay 
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transmisi dan grafik besarnya paket data dengan rata-rata throughput. Dari 

pengukuran kedua akan diperoleh dua grafik untuk setiap interval waktu 

pengiriman, yaitu grafik hubungan antara besarnya paket data dengan rata-rata 

delay transmisi dan grafik besarnya paket data dengan rata-rata throughput. Dan 

dari pengukuran ketiga akan diperoleh dua grafik untuk setiap jenis pengiriman 

paket data, yaitu grafik hubungan jarak transmisi dengan rata-rata delay transmisi 

dan grafik hubungan jarak transmisi dengan rata-rata throughput.  

 

3.3.4. Pengukuran packet loss 

Packet loss merupakan nilai yang menyatakan banyaknya paket yang gagal 

selama proses pentransmisian. Pengukuran packet loss dilakukan dengan 

membandingkan jumlah paket data yang diterima dengan jumlah paket data yang 

dikirimkan. Untuk mengetahui banyaknya paket yang dikirimkan dengan 

banyaknya paket yang diterima digunakan software Docklight. Hasil pengukuran 

packet loss dinyatakan dalam persentase jumlah paket data yang mengalami 

kegagalan selama proses pentransmisian.  

 

3.3.5. Pengujian jaringan mesh 

Pada pengujian jaringan mesh,  komunikasi dimulai antara nodal sensor dengan 

koordinator. nodal sensor mengirimkan paket data ke koordinator, bersamaan 

dengan proses pengiriman berlangsung posisi nodal sensor dijauhkan dari nodal 

koordinator hingga komunikasi antara kedua nodal terputus. Setelah komunikasi 

terputus nodal router ditempatkan di tengah antara nodal koordinator dengan 
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sensor seperti pada Gambar 3.4. Proses transmisi mesh ini terdiri dari dua 

lompatan pengiriman data (2 hop) , yaitu dari nodal sensor ke koordinator 

melewati sebuah router. 

 

3.3.6. Analisa data hasil pengukuran 

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

pengukuran QoS JSN berdasarkan skenario pengukuran yang telah dibuat yaitu 

rata-rat delay, rata-rata throughput, persentase  packet loss dan pengujian jaringan 

mesh. Dari pengukuran yang dilakukan akan diketahui hubungan variabel-variabel 

pentransmisian seperti, ukuran paket data, jarak transmisi, interval waktu 

pengiriman, serta kondisi LOS (Line of Sight) maupun N-LOS (Non- Line of 

Sight). 

 

3.4.5. Penulisan laporan 

Akhir dari penelitian ini adalah pembuatan laporan akhir mengenai keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini. 
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3.5. Spesifikasi Teknis Perangkat Jaringan 

 

Perancangan skenario JSN yang akan dibangun berdasarkan spesifikasi perangkat 

sebagai berikut : 

a. XBee S2 [8] 

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. Receiver sensitivity (1% PER) : - 96 dBm 

vi. Frequency band   : 2,4 GHz 

vii. Interference immunity  : DSSS  

viii. Antena    : Wire 

ix. Supply voltage   : 2,1 – 3,6 VDC 

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

xi. Receive current   : 38mA/40mA boost mode@3,3VDC 

 

b. Mikrokontroller Arduino Uno R3[14] 

i. Mikrokontroller   : ATMega 328  

ii. Operating voltage   : 5V 

iii. Input voltage (recommended) : 7 – 12V  

iv. Input voltage (limits)  : 6 – 20V  

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

vi. Analog input pins   : 6 
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vii. DC current per I/O pins  : 40 mA 

viii. DC current for 3,3 V pins  : 50 mA 

ix. Flash memory   : 32 KB (0.5 KB used by bootloader) 

x. SRAM    : 2 KB 

xi. EEPROM    : 1 KB 

xii. Clock speed   : 16 MHz 

 

c. I/O expansion Xbee Shield [13] 

i. Interface shield ganda interfaces kompatibel dengan board Arduino 

ii. 3 indikator led XBee yaitu ON/SLEEP, RSSI dan ASS 

iii. Menyediakan arus maksimal 500 mA pada tegangan 3,3 Volt 

iv. 2,54 mm break out untuk XBee 

v. Komunikasi penghubung FTDI dengan USB atau Arduino dengan 

hardware atau software serial. 

 


