
 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan pengujian Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) dengan menggunakan 

beberapa skenario untuk mengukur nilai rata-rata delay, rata-rata throughput dan 

packet loss serta pengujian jaringan mesh dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Nilai rata-rata delay transmisi cenderung mengalami penurunan seiring 

dengan meningkatnya pangaturan nilai baud rate modul XBee untuk setiap 

jenis ukuran paket data yang dikirimkan. Nilai rata-rata delay terkecil yaitu 

20,258 ms dengan pengaturan nilai baud rate 115200. 

2. Nilai rata-rata throughput cenderung mengalami kenaikan seiring dengan 

semakin besar pangaturan nilai baud rate pada modul XBee untuk setiap 

jenis ukuran paket data yang dikirimkan. Nilai rata-rata throughput terbesar 

yaitu 19,191 kbps dengan pengaturan nilai baud rate 115200. 

3. Nilai rata-rata delay transmisi dan throughput terus mengalami peningkatan 

seiring dengan bertambahnya ukuran paket data yang ditransmisikan. 

4. Variasi interval waktu penyensoran 1, 2, 5, 10 dan 20 detik  tidak 

mempengaruhi nilai rata-rata delay transmisi dan throughput untuk setiap 

jenis ukuran paket data yang ditransmisikan. 
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5. Variasi jarak pentransmisi antara nodal penerima dengan nodal pengirim 

dari 20, 40, 60, 80, 100 hingga 120 meter cenderung tidak mempengaruhi 

nilai rata-rata delay transmisi dan throughput untuk setiap pengiriman paket 

data 20, 40, 60 dan 80 bytes. 

6. Pada pengujian transmisi Line of Sight (LOS), nilai persentase packet loss 

adalah 0% untuk pentransmisian paket data 20, 40, 60 dan 80 bytes dengan 

jarak transmisi 20, 40, 60, 80, 100 dan 120 meter.  

7. Pada pengujian transmisi Non Line of Sight (NLOS) nilai persentase packet 

loss terbesar pada pentransmisian paket data 80 bytes pada posisi nodal ke-4 

yaitu 95,31%. 

8. Nilai rata-rata delay transmisi pada pengujian jaringan mesh (2 hop) 

cenderung lebih besar dibandingkan dengan pengujian jaringan point to 

point (1 hop). 

9. Nilai rata-rata throughput pada pengujian jaringan mesh (2 hop) cenderung 

lebih kecil dibandingkan dengan pengujian jaringan point to point (1 hop). 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh maka 

disarankan, 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangan Jaringan Sensor Nirkabel 

dengan menggunakan lebih banyak nodal dengan topologi jaringan yang 

lebih komplek 
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2. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan parameter kondisi 

lingkungan seperti ketinggian nodal dan faktor cuaca yang bervariasi agar 

lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. 

 

 


