
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1. Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) 

JSN merupakan sebuah jaringan yang disusun oleh sensor-sensor terdistribusi 

dalam suatu cakupan area tertentu yang dihubungkan melalui kanal komunikasi 

nirkabel untuk saling bekerja sama melakukan pemantauan terhadap suatu kondisi 

fisik, seperti temperatur, suara, getaran, tekanan, gerakan, atau kondisi-kondisi 

fisik tertentu [2]. Perangkat sensor tersebut dilengkapi dengan sumber 

penyimpanan energi dengan kuantitas penyimpanan yang terbatas, kemampuan 

komputasi, kemampuan penyimpanan data dan pemrosesan sinyal yang juga 

terbatas.  Interaksi tiap nodal tersebut dengan lingkungan fisik dilakukan melalui 

antarmuka penginderaan (sensing interface) [3]. 

 

2.1.1  Komponen Jaringan Sensor Nirkabel 

Komponen dasat yang harus terpenuhi untuk membangun Jaringan Sensor 

Nirkabel (JSN) adalah sebagai berikut:  

1) Sejumlah nodal sensor. 

2) Media nirkabel sebagai interkoneksi jaringan. 

3) Gateway sebagai pusat pengumpulan informasi dari sensor. 

4) Perangkat pengguna sebagai komponen yang melakukan permintaan data 

dari sensor. 
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Gambar 2.1 Komponen dasar JSN 

Kemampuan JSN dalam menyediakan suatu penanganan terhadap permintaan data 

hasil pemantauannya menentukan tingkat performansi JSN. Tingkat performansi 

JSN bergantung pada bidang implementasinya. Mayoritas pengembangan JSN 

ditujukan untuk melakukan pemantauan terhadap fenomena fisik, seperti 

temperatur, 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 yang minimal atau kecil. Tingkat performansi 

JSN pada implementasi tersebut akan berbeda dengan tingkat performansi yang 

dibutuhkan untuk aplikasi JSN pada implementasi teknologi yang digunakan 

untuk mendapatkan tipe data yang berbeda, misalkan pada aplikasi Jaringan 

Sensor Multimedia Nirkabel / Wireless Multimedia Sensor Network (WMSN) [1]. 

 

2.1.2 Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel 

Terdapat berbagai aplikasi JSN yang merupakan pemantauan, pencarian jejak 

(tracking), dan pengendalian (controlling).  Beberapa aplikasi tersebut di 

antaranya berupa pemantauan habitat, pencarian jejak objek, pengendalian reaktor 

nuklir, deteksi kebakaran, dan pemantauan lalu lintas. Pada bidang militer, JSN 
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digunakan untuk pengawasan dan pengintaian di medan perang. Pada area pabrik, 

JSN digunakan untuk melakukan pemeliharaan perangkat. Pada area bangunan, 

JSN digunakan untuk melakukan pemantauan keadaan infrastruktur. Pada area 

perumahan, JSN digunakan untuk menciptakan rumah cerdas (smart home). Pada 

tubuh manusia JSN digunakan dalam melakukan pemantauan tubuh pasien [4]. 

 

Pada aplikasi pemantauan suatu area, sensor-sensor disebarkan pada suatu area 

untuk memantau suatu fenomena fisik tertentu. Ketika sensor-sensor tersebut 

mendeteksi timbulnya gejala fisik yang menjadi objek, hasil deteksi ini dilaporkan 

ke gateway yang menjadi titik pengumpulan data dari JSN. Selanjutnya data 

pemantauan pada gateway akan digunakan oleh administrator jaringan. 

 

2.2. Arduino 

Arduino merupakan sebuah platform komputasi fisik yang open source  pada 

board masukan dan keluaran sederhana. Platform komputasi merupakan sistem 

fisik yang interaktif dengan penggunaan software dan hardware yang dapat 

mendeteksi dan merespon situasi dan kondisi yang ada di dunia nyata.  

 

Nama arduino tidak hanya digunakan untuk menamai board rangkainnnya saja 

tetapi juga untuk menamai bahasa dan software pemrogramannya, serta 

lingkungan pemrogramannya atau IDE-nya (IDE = Integrated Development 

Environment) [5]. Ada beberapa jenis modul arduino yang bisa digunakan, pada 

penelitian ini menggunakan board Arduino Uno sebagai mikrokontroler yang 

menghubungkan dari hardware ke interface komputer. Jenis-jenis dari arduino 
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sangatlah banyak salah satunya Arduino Uno. Arduino Uno adalah piranti 

mikrokontroler menggunakan ATmega328, merupakan penerus Arduino 

Duemilanove. Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital  dimana 6 pin input 

tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz 

osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. 

Arduino juga mempunyai kompiler sendiri, bahasa pemrograman yang dipakai 

adalah C/C++ tetapi sudah menggunakan konsep pemrograman berbasis objek / 

Object Oriented Programing (OOP). Compiler bersifat free, dan dapat diunduh di 

website arduino.cc. Kelebihan lain dari compiler arduino ini adalah dia bersifat 

cross-platform atau dapat berjalan di semua operating system, sehingga walaupun 

pengguna Windows, Linux, ataupun Macintos bisa menggunakan device ini.  

 

Kelebihan Arduino dari platform hardware mikrokontroler lain adalah: 

a) IDE Arduino merupakan multiplatform, yang dapat dijalankan diberbagai 

sistem operasi, seperti windows, dan linux. 

b) Pemrograman arduino menggunakan kabel yang terhubung dengan port 

USB, bukan port serial. 

c) Arduino adalah hardware dan software open source, pembaca bisa 

mengunduh software dan gambar rangkaian arduino tanpa harus 

membayar ke pembuat arduino. 

d) Tidak perlu perangkat chip programmer karena didalamnya sudah ada 

bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. 

e) Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya. 
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f) Bahasa pemrograman relatif mudah karena software Arduino dilengkapi 

dengan kumpulan library yang cukup lengkap. 

g) Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board 

Arduino. Misalnya shield GPS, Ethernet, SD Card, dll 

 

2.2.1 Arduino Uno 

Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin 

I/O dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin 

input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, 

dan tombol reset [6]. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, 

cukup hanya menghubungkan board Arduino Uno ke komputer dengan 

menggunakan kabel USB. 

 

Arduino Uno berbeda dengan semua board sebelumnya dalam hal koneksi USB-

to-serial yaitu menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter 

USB-to-serial berbeda dengan board sebelumnya yang menggunakan chip FTDI 

driver USB-to-serial. 

 

Gambar 2.2  Arduino Uno 

 

 



12 
 

Adapun spesifikasi modul Arduino Uno adalah sebagai berikut: 

a) Daya 

Modul Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan 

catu daya eksternal (otomatis). Eksternal (non-USB) daya dapat berasal 

baik dari AC ke adaptor DC  atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan 

dengan menancapkan plug jack pusat-positif ukuran 2.1mm konektor 

POWER. Ujung kepala dari baterai dapat dimasukkan ke dalam Gnd dan 

Vin pin header dari konektor POWER. Kisaran kebutuhan daya yang 

disarankan untuk board  Uno adalah 7 sampai dengan 12 volt, jika diberi 

daya kurang dari 7 volt kemungkinan pin 5v Uno dapat beroperasi tetapi 

tidak stabil kemudian jika diberi daya lebih dari 12V, regulator tegangan 

bisa panas dan dapat merusak board Arduino Uno. 

b) Memori 

ATmega328 memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk 

bootloader), 2 KB dari SRAM dan 1 KB EEPROM. 

c) Input dan Output 

Masing-masing dari 14 pin digital modul Arduino Uno dapat digunakan 

sebagai input atau output, dengan menggunakan fungsi pinMode (), 

digitalWrite (), dan digitalRead (), beroperasi dengan daya 5 volt. Setiap 

pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki 

internal pull-up resistor (secara default terputus) dari 20-50 kΩ. Selain itu, 

beberapa pin memiliki fungsi khusus seperti serial: 0 (RX) dan 1 (TX). 

Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) TTL data serial. 
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Pin ini dihubungkan ke pin yang berkaitan dengan chip serial 

ATmega8U2 USB-to-TTL. 

d) Pemrograman 

Modul Arduino Uno dapat diprogram dengan menggunakan perangkat 

lunak IDE Arduino.  

 

2.2.2 Perangkat Lunak IDE Arduino 

Bahasa pemrograman Arduino adalah bahasa C. Tetapi bahasa ini sudah 

dipermudah menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana sehingga pemula pun 

dapat mempelajarinya dengan cukup mudah. Untuk membuat program Arduino 

dan upload program ke dalam board Arduino membutuhkan perangakat lunak 

Arduino IDE (Integrated Development Enviroment) yang bisa di download gratis 

di situs resmi arduino. Tampilan awal dari software arduino dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 berikut ini. 

 

Gambar 2.3  Jendela perangkat lunak IDE Arduino 
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Ada tiga bagian utama dari perankat lunak IDE arduino yaitu [6]: 

1) Editor program, sebuah jendela yang memungkinkan pengguna menulis 

dan mengedit program dalam bahasa processing. 

2) Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa 

processing) menjadi kode biner.  

3) Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam 

memori di dalam modul Arduino. 

 

2.2.3 XBee Shield  

XBee Shield merupakan modul tambahan yang dipergunakan untuk 

menghubungkan antara board Arduino Uno dengan XBee S2 yang digunakan. 

XBee Shield ini memungkinkan board Arduino Uno untuk berkomunikasi secara 

wireless menggunakan XBee S2 dengan dilengkapi LED indikasi RSSI. Tampilan 

dari XBee Shield dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4  XBee Shield 
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2.3 Sensor  

Sensor adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi suatu besaran fisik 

menjadi besaran listrik, sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. 

Sensor merupakan bagian dari transducer yang berfungsi untuk melakukan 

sensing atau pengindraan. Adanya perubahan energi eksternal yang akan masuk 

kebaian input transducer, sehingga perubahan kapasitas energi yang ditangkap 

segera dikirim kepada bagian konvertor dari transducer untuk diubah menjadi 

energi listrik. Beberapa contoh sensor adalah sensor kelembaban dan sensor suhu. 

 

2.3.1 Sensor DHT11 

DHT11 adalah modul sensor suhu dan kelembaban udara yang mempunyai 

jangkauan pengukuran suhu antara 0 - 50oC dan jangkauan pengukuran 

kelembaban udara 20 - 95% RH. Modul sensor ini memiliki akurasi pengukuran 

suhu sekitar 2oC. Dan memiliki akurasi pengukuran kelembaban 5% [7]. 

 

Gambar 2.5 Sensor kelembaban DHT11 

Spesifikasi dari DHT11 adalah sebagai berikut [7]: 

Tegangan supply  : + 5V. 

Range temperatur  : 0 – 50 oC keakuratan ± 2 oC. 

Range kelembaban  : 20 -90 % RH, keakuratan ± 5 %. 

Output    : Sinyal digital. 
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Sensor ini merupakan sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu 

memberikan informasi suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong komponen 

yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik. Sensor ini termasuk elemen 

resistif  dan perangkat pengukur suhu NTC. Memiliki kualitas yang sangat baik, 

respon cepat, dan dengan harga yang terjangkau. DHT11 memiliki fitur kalibrasi 

yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi ini disimpan dalam program memori, 

sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka module ini membaca 

koefisien sensor tersebut. Modul ini cocok digunakan untuk banyak aplikasi 

pengukuran suhu dan kelembaban. 

 

2.3.2 Sensor LM35DZ 

Sensor suhu LM35DZ merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk 

mengubah besaran suhu ke besaran elektrik berupa tegangan. Sensor ini memiliki 

keakuratan tinggi dan mudah dalam perancangan penggunaanya. 

 

Gambar 2.6 Sensor suhu LM35DZ 

Gambar 2.6 merupakan bentuk dari sensor suhu LM35, memiliki  3 pin kaki 

dengan fungsi sebagai Vs, GND, dan Output. Spesifikasi sensor suhu LM35DZ 

sebagai berikut ini [8]: 
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a) Memiliki sensitivitas suhu, dengan skala linier antara tegangan dan suhu 

10 mV/oC, sehingga dapat langsung dikalibrasi dengan satuan celcius. 

b) Akurasi dalam kalibrasi yaitu 0,50C pada suhu 250C. 

c) Memiliki rentang nilai operasi suhu 00C sampai 1000C. 

d) Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 Volt. 

e) Memiliki arus yang rendah yaitu 60 µA. 

f) Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 Ω untuk beban 1 mA. 

g) Memiliki ketidak linieran sekitar ±1/40C. 

 
2.4 LabVIEW 

LabVIEW adalah platform pemrograman grafis yang membantu engineer untuk 

menguji sistem yang sangat ideal untuk sistem pengukuran, pemantauan maupun 

sistem kontrol [9]. LabVIEW tidak menggunakan teks untuk membuat suatu 

aplikasi melainkan dengan icon-icon yang telah disediakan. Ada perbedaan dari 

pemrograman teks, dimana pada pemrograman teks instruksi yang menentukan 

eksekusi program, sedangkan LabVIEW menggunakan pemrograman aliran data, 

dimana aliran data yang menentukan eksekusi.  

 

Penggunaan LabVIEW, dapat membuat user interface menggunakan tools dan 

objek tertentu. Pengguna dapat memberikan kode menggunakan grafis yang 

mewakili fungsi untuk mengatur objek pada front panel. Block diagram berisi 

kode, dengan begitu blok diagram dapat menyerupai sebuah flowchart. 

Pemrograman LabVIEW sebenarnya ditujukan untuk memudahkan pembuatan 

program, khususnya dibidang instrumentasi dan kendali. Hal ini karena didalam 

LabVIEW disediakan tools-tools untuk memudahkan akses ke hardware. 
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Salah satu keunggulan dari LabVIEW adalah aliran pemrograman yang dapat 

diamati proses kerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengolahan data 

dapat diketahui dengan mengamati proses tersebut. Secara umum program ini 

dirancang khusus untuk membuat gambaran/simulasi kerja suatu instrumen 

industri, komunikasi data, akuisisi data, sistem kendali, perancangan dan 

perhitungan matematika. 

 

Dalam proses penggarapannya, LabVIEW menyediakan tools untuk mengolah 

objek dan melakukan konfigurasi terhadap nilai dan konstanta suatu objek serta 

digunakan untuk menghubungkan atau menyusun bahasa grafik yang digunakan. 

Pemrograman LabVIEW telah dikelompokkan dalam masing-masing ruang kerja. 

Pada front panel disediakan Control Pallete yang digunakan sebagai penampil 

data I/O. Pada bagian Blok diagram disediakan Function Pallete yang digunakan 

sebagai pengolah I/O data. Icon dan connector panel digunakan untuk 

mengidentifikasikan VI sehingga bisa digunakan untuk VI yang lain. Lingkungan  

pemrograman LabVIEW terdiri atas 2 Jendela, yaitu jendela front panel dan 

jendela block diagram [5]. 

 

2.4.1 Block Diagram Window 

Block diagram merupakan sebuah jendela yang digunakan untuk membuat 

program di bawah jendela kontrol panel. Jendela block diagram memiliki toolbar 

dan palet sendiri-sendiri. Contoh block diagram dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Jendela block diagram LabVIEW 

Jendela block diagram ini memiliki palet fungsi dengan cara klik kanan pada 

jendela block diagram yang kosong. 

 

2.4.2 Front Panel 

Front panel merupakan jendela yang di dalamnya terdapat kotak dialog tool dan 

kotak dialog kontrol. Contoh tampilan front panel dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Jendela front panel LabVIEW 

Pada Gambar 2.8. Dapat dilihat  toolbar front panel dan juga kotak dialog kontrol 

yang tersedia pada jendela awal LabVIEW. 
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2.5 ZigBee 

ZigBee adalah spesifikasi untuk protokol komunikasi tingkat tinggi yang mengacu 

pada standart IEEE 802.15.4 yang berhubungan dengan wireless personel area 

networks (WPANs). ZigBee didesain dengan konsumsi daya yang rendah dan 

bekerja untuk jaringan personal tingkat rendah. Perangkat ZigBee biasa digunakan  

untuk mengendalikan sebuah alat lain maupun sebagai sebuah sensor yang 

wireless. ZigBee memiliki fitur dimana mampu mengatur jaringan sendiri, 

maupun mengatur pertukaran data pada jaringan [10]. 

 

Teknologi dari ZigBee sendiri dimaksudkan untuk penggunaan pengiriman data 

secara wireless yang membutuhkan transmisi data rendah dan juga konsumsi daya 

rendah, dan juga tidak lebih mahal dibandingkan dengan WPAN lain seperti 

Bluetooth. Standar ZigBee sendiri lebih banyak diaplikasikan pada sistem 

tertanam (embedded application) seperti pengendalian industri atau pengendali 

lain secara wireless, data logging, dan juga sensor wireless [11]. 

 

2.5.1 Arsitektur ZigBee 

ZigBee pada awalnya didesain untuk sebuah jaringan yang kecil yang dimana 

mengandalkan dalam penyebaran data dari tiap device masing-masing. ZigBee 

dibuat sesuai dengan permintaan pasar yang membutuhkan sebuah jaringan yang 

mampu mengkonsumsi daya rendah, dengan andal dan aman. Untuk itu ZigBee 

alliance bekerja sama dengan IEEE untuk membuat  sebuah jaringan yang 

dinginkan pasar, contoh dari kerjasama kedua grup tersebut adalah ZigBee 

software layer [10].  
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Selain itu aliansi ZigBee juga menyediakan pengujian dan sertifikasi terhadap alat  

yang menggunakan ZigBee. Bedasarkan standart dari OSI (Open Systems 

Interconnection) layer yang telah ada, maka stack dari protokol ZigBee dibuat 

dalam struktur layer yang dapat dilihat pada  Gambar 2.9 berikut ini [12]: 

 
Gambar 2.9 Arsitektur Stack ZigBee 

2.5.2 Karakteristik ZigBee 

Beberapa karekteristik dari ZigBee adalah sebagai berikut [13]: 

a) Bekerja pada Frekuensi 2,4 GHz, 868MHz dan 915MHz, dimana ketiga 

rentang frekuensi ini merupakan rentang frekuensi yang gratis yaitu 2,4-

2.4835 GHz, 868 – 870 MHZ, dan 902-928MHz. dan tiap lebar frekuensi 

tersebut dibagi menjadi 16 channel. Untuk frekuensi 2.4 GHZ digunakan 

hampir diseluruh dunia, sedangkan aplikasi untuk rentang frekeunsi 

868MHz digunakan di daearah eropa, sedangkan 915 MHz digunakan 

pada daerah amerika utara, Austaralia dan lain-lain. 

b) Mempunyai konsumsi daya yang rendah. 

c) Maksimum transfer rate untuk tiap data pada tiap lebar pita adalah sebagai 

berikut 250Kbps untuk 2.4GHz, 40 kbps untuk 915 MHz, dan 20Kbps 

untuk 868 MHz. 
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d) Mempunyai Throughput yang tinggi dan dan latency yang rendah untuk 

duty cycle yang kecil. 

e) Data realible karena memilki hand-shaked protokol untuk data transfer 

f) Mempunyai beberapa jenis topologi seperti pear to pear, mesh, star, dll. 

 

2.6 XBee 

XBee merupakan modul komunikasi nirkabel yang dibuat oleh Digi International 

yang mendukung berbagai protokol komunikasi termasuk IEEE 802.15.4 dan 

ZigBee serta dan dapat digunakan sebagai pengganti kabel serial [14]. XBee 

memiliki fitur RF modul kompleks yang menjadi solusi dan sangat baik untuk 

membangun sebuah JSN. Modul XBee dapat berkomunikasi dengan 

mikrokontroler melalui komunikasi serial UART dan juga memiliki pin tambahan 

yang dapat digunakan untuk aplikasi XBee secara mandiri, misalnya nodal router 

dapat dibangun tanpa mikrokontroler.  

 

XBee diharapkan dapat memperkecil biaya dan menjadi konektivitas berdaya 

rendah untuk peralatan yang memerlukan baterai untuk hidup selama beberapa 

bulan sampai beberapa tahun, tetapi tidak memerlukan kecepatan transfer data 

tinggi. Modul XBee terbagi dalam dua versi yaitu XBee dan XBee-Pro. XBee-Pro 

memiliki konsumsi daya yang lebih besar dan memeliki jangkauan komunikasi 

yang lebih jauh dibandingkan dengan XBee.  
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2.6.1 XBee S2 

XBee S2 merupakan salah satu jenis XBee yang dibuat oleh Digi International 

yang mendukung protokol komunikasi ZigBee [14]. Berbeda dari seri sebelumnya 

yaitu XBee S1 hanya dapat melakukan komunikasi dengan topologi peer dan star 

saja, sedangkan untuk XBee S2 dapat melakukan jaringan komunikasi dengan 

topologi peer to peer, star dan mesh. Tampilan XBee S2 dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10  XBee S2 

Adapun spesifikasi dari Xbee S2 yaitu [14] : 

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. Frequency band   : 2,4 GHz 

vi. Interference immunity  : DSSS  

vii. Antena    : Wire 

viii. Supply voltage   : 2,1 – 3,6 VDC 

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

x. Receive current   : 38mA/40mA boost mode@3,3VDC 
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Pada XBee S2 mendukung protokol komunikasi ZigBee, sehingga menggunakan 

teknik modulasi Direct Sequence Spectrum (DSSS) pada physical layer, tipe 

modulasi dalam frekuensi 2,4 GHz menggunakan Quadratutre Phase shift Keying 

(QPSK) sesuai dengan standar IEEE 802.15.4. Dengan adanya network layer pada 

protokol komunikasi ZigBee memungkinkan untuk membentuk topologi jaringan 

mesh maupun cluster tree. Sehingga cangkupan jaringan komunikasi dari XBee 

S2 dapat lebih luas. 

 

2.6.2 Topologi Jaringan  

Pada jaringan ZigBee, nodal satu dengan nodal yang lain dapat terhubung dalam 

struktur jaringan topologi yang berbeda, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

Topologi jaringan tersebut mengindikasikan bagaimana modul RF transceiver 

terhubung secara logika satu dengan yang lain.  

Beberapa topologi jaringan adalah sebagai berikut [15]: 

1) Peer to peer 

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. 

 

2) Star 

Pada jaringan star nodal - nodal terhubung pada sebuah nodal koordinator 

yang diposisikan sebagai pusat jaringan. Setiap data dari sistem yang akan 

dikirimkan harus melewati koordinator, nodal koordinator bertugas 

mengambil keputusan, routing dan mengontrol topologi. 
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3) 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.  

 

4) Cluster tree 

Pada struktur jaringan ini nodal koordinator membentuk jaringan awal dan 

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

 

Gambar 2.11  Topologi jarigan  


