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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Wireless Sensor Network (WSN) 

2.1.1. Pengertian dan Perkembangan WSN 

Wireless Sensor Network  atau jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan 

sejumlah node yang diatur dalam sebuah jaringan kerjasama. (Hill, dkk., 2000). 

Masing-masing node dalam jaringan sensor nirkabel biasanya dilengkapi dengan 

radio tranciever atau alat komunikasi wireless lainnya, mikrokontroler kecil, dan 

sumber energi seperti baterai.  Banyak aplikasi yang bisa dilakukan menggunakan 

jaringan sensor nirkabel, misalnya pengumpulan data kondisi lingkungan, security 

monitoring, dan node tracking scenarios. (Jason, 2003) 

Perkembangan teknologi semakin mengarah kepada konektivitas 

lingkungan fisik. Kebanyakan observasi yang dilakukan di lapangan melibatkan 

banyak faktor dan parameter-parameter untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

dan akurat. Jika peneliti hendak mengambil informasi langsung di lapangan, maka 

kendalanya adalah dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk 

mendeteksi fenomena yang muncul sehingga menyebabkan kemampuan yang 

tidak efisien dan tidak praktis. Dengan adanya teknologi WSN, memungkinkan 

peneliti untuk mendapat informasi yang maksimal tanpa harus berada di area 

sensor. Informasi dapat diakses dari jarak jauh melalui gadget seperti laptop, 

remote device, server dan sebagainya. 
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Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari teknologi 

WSN. 

1. Praktis karena tidak perlu ada instalasi kabel yang rumit dan dalam kondisi 

geografi tertentu sangat menguntungkan dibanding wired sensor. 

2. Sensor menjadi bersifat mobile, artinya pada suatu saat dimungkinkan untuk 

memindahkan sensor untuk mendapat pengukuran yang lebih tepat tanpa harus 

khawatir mengubah desain ruangan maupun susunan kabel ruangan. 

3. Meningkatkan efisiensi secara operasional. 

4. Mengurangi total biaya sistem secara signifikan. 

5. Dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar. 

6. Konfigurasi software lebih mudah. 

7. Memungkinkan komunikasi digital 2 arah. 

 

2.1.2. Arsitektur WSN 

Pada WSN, node sensor disebar dengan tujuan untuk menangkap adanya 

gejala atau fenomena yang hendak diteliti. Jumlah node yang disebar dapat 

ditentukan sesuai kebutuhan dan tergantung beberapa faktor misalnya luas area, 

kemampuan sensing node, dan sebagainya. Tiap node dalam WSN dapat 

melakukan pemantuan lingkungan terbuka secara langsung dengan memanfaatkan 

beberapa macam sensor. (Mittal, 2010). Arsitektur WSN secara umum dapat 

ditunjukkan  pada gambar 2.1.  
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Sumber : http://telekom.ee.uii.ac.id/index.php/berita/15-wsn1 

Gambar 2.1. Arsitektur WSN Secara Umum 

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat, node sensor yang berukuran kecil disebar 

dalam di suatu area sensor. Node sensor tersebut memiliki kemampuan untuk 

meneruskan data yang dikumpulkan ke node lain yang berdekatan. Data 

dikirimkan melalui transmisi radio akan diteruskan menuju  base station yang 

merupakan penghubung antara node sensor dan user. 

 

2.1.3. Bagian-Bagian WSN 

Wireless Sensor Network (WSN) terbagi atas 5 (lima) bagian, yaitu. 

1. Transceiver, berfungsi untuk menerima/mengirim data dengan menggunakan 

protokol IEEE 802.15.4 atau IEEE 802.11b/g kepada device lain. 

2. Mikrokontroler, berfungsi untuk melakukan fungsi perhitungan, mengontrol 

dan memproses device yang terhubung dengan mikrokontroler. 

3. Power source, berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem wireless sensor 

secara keseluruhan. 



9 

 

4. External memory, berfungsi sebagai tambahan memory bagi sistem wireless 

sensor, pada dasarnya sebuah unit mikrokontroler memiliki unit memory 

sendiri.  

5. Sensor, berfungsi untuk men-sensing besaran-besaran fisis yang hendak 

diukur. Sensor adalah suatu alat yang mampu untuk mengubah suatu bentuk 

energi ke bentuk energi lain, dalam hal ini adalah mengubah dari energi 

besaran yang diukur menjadi energi listrik yang kemudian diubah oleh ADC 

menjadi deretan pulsa terkuantisasi yang kemudian bisa dibaca oleh 

mikrokontroler. 

 

 

2.2. Komunikasi Serial 

Komunikasi serial adalah pengiriman data yang dilakukan secara serial 

(data dikirim satu persatu secara berurutan), sehingga komunikasi serial lebih 

lambat daripada komunikasi paralel. Komunikasi serial biasanya digunakan untuk 

sambungan  dengan jarak yang relatif lebih jauh. (Santosa, 1996) 

Agar komunikasi serial dapat bekerja dengan baik, data byte harus diubah 

kedalam bit-bit serial menggunakan peralatan yang disebut shift register parallel-

in serial-out, kemudian data dikirimkan hanya dengan satu jalur data saja. Hal 

yang serupa dikerjakan pada penerima, dimana penerima harus mengubah bit-bit 

serial yang diterimanya menjadi data byte yang persis seperti data semula pada 

pengirim, dengan menggunakan shift register serial-in parallel-out. 
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2.2.1. Komunikasi Serial Synchronous dan Asynchronous 

Komunikasi data serial mempunyai dua buah metode yaitu synchronous 

dan asynchronous. Metode sychronous mengirimkan data beberapa byte atau 

karakter (atau disebut blok data atau frame) sebelum meminta konfirmasi apakah 

data sudah diterima dengan baik atau tidak. Sementara metode asynchronous data 

dikirim satu byte setiap pengiriman dan tidak dibutuhkan konfirmasi penerimaan 

data. Dari kedua jenis metode tersebut dapat dipilih dan dilakukan lewat program. 

Tentu saja dibutuhkan program yang baik dan teliti untuk melakukannya. Namun 

saat ini proses pengiriman data serial tersebut sudah dilakukan oleh sebuah chip 

tersendiri. Salah satu chip disebut Universal Asynchronous Reciever Transmiter 

(UART) dan satunya lagi disebut Universal Synchronous Asynchronous Reciever 

Transmiter (USART). Dalam protokol berbeda, sychronous memerlukan sinyal 

tambahan yang digunakan sebagai komunikasi setiap denyut dari proses transfer. 

Transmisi synchronous dapat ditunjukkan pada gambar 2.2. 

 
Sumber : Tanutama, 1989 

Gambar 2.2. Transmisi Synchronous 

 

Komunikasi data serial asynchronous saat ini telah digunakan demikian 

luas untuk transmisi yang berorientasi karakter. Pada mode asynchronous, setiap 

karakter ditempatkan berada diantara bit start dan bit stop. Bit start selalu satu bit, 

tapi stop bit bisa satu bit atau dua bit. Start bit selalu 0 (low) dan stop bit selalu 1 

(high). Transmisi asynchronous dapat ditunjukkan pada gambar 2.3. 
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Sumber : Tanutama, 1989 

Gambar 2.3. Transmisi Asynchronous 

 

2.2.2.   Data Transfer Rate 

Kecepatan transfer data pada komunikasi data serial diukur dalam satuan 

Bits Per Second (BPS), sebutan lainnya adalah baud rate. Namun baud rate dan 

BPS tidak serta merta adalah sama. Hal ini mengacu kepada fakta bahwa baud 

rate adalah terminologi yang diartikan sebagai perubahan sinyal dalam satuan bit 

sinyal setiap detik. Sedang data tranfer rate penamaannya mengacu pada jumlah 

bit dari byte data yang ditransfer setiap detik. Sementara itu kecepatan transfer 

data (data transfer rate) pada komputer tergantung pada jenis komunikasi yang 

diberlakukan atasnya. Untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi, metode 

synchronous lebih tepat digunakan. (Tanutama, 1989) 

 

2.3. Modul Komunikasi Wireless 802.15.4 Xbee-Pro 

Modul XBee-Pro direkayasa untuk  memenuhi standar IEEE 802.15.4 

dengan pengalamatan yang  unik  dan  harga yang relatif murah. Selain itu modul 

XBee-Pro juga membutuhkan  daya rendah pada jaringan sensor nirkabel.  

Dengan daya yang rendah modul ini memberikan komunikasi yang handal dalam 

pengiriman data. Modul XBee-Pro bekerja dalam frekuensi 2,4 GHz untuk 

berkomunikasi dengan yang lain. (Digi Internatonal, Inc., 2009). Modul Xbee-Pro 

dapat ditunjukkan pada gambar 2.4. 

 

 



12 

 

 
Sumber : Digi Internatonal, Inc., 2009 

Gambar 2.4. Modul XBee-Pro 

Modul komunikasi wireless ini mempunyai fitur yaitu. 

1. Pengontrolan jarak jauh dalam ruangan bisa mencapai 100 meter dan jika 

diluar ruangan dapat mencapai 300 meter. 

2. Modul ini mampu mentransmisikan daya hingga: 100 mW (20 dBm). 

3. Mempunyai sensitivitas penerima data mencapai: -100 dBm. 

4. Mempunyai kecepatan transfer data: 250,000 bps. 

5. Paket dapat dikirimkan dan diterima menggunakan data 16-bit atau sebuah 

alamat 64-bit (protokol 802.15.4). 

6. Setiap modul akan menerima paket memiliki alamat broadcast. Ketika 

dikonfigurasi untuk beroperasi di broadcast mode, modul penerima tidak 

mengirim acknowledgement (ACK) dan transmitting. 

Xbee-Pro mempunyai 20 kaki, diantaranya 4 pin sebagai input adalah port 

3, port 5, port 9, dan port 14, serta ada 4 pin sebagai output adalah port 2, port 4, 

port 6, dan port 13. Dan 4 pin yang digunakan, yaitu VCC dan GND untuk 

tegangan supply, DOUT merupakan pin transmit (TX), DIN merupakan pin 

receive (RX). Spesifikasi serta konfigurasi pin XBee-Pro dapat ditunjukkan pada 

tabel 2.1. dan tabel 2.2. 
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Tabel 2.1. Spesifikasi Xbee-Pro (Digi Internatonal, Inc., 2009) 
Performance  

Indoor Urban-Range  up to 300‟ (100 m)  

Outdoor RF line-of-sight Range  up to 1 mile (1500 m)  

Transmit Power Output  60 mW (18 dBm) conducted,  

(software selectable)  100 mW (20 dBm) EIRP  

RF Data Rate  250,000 bps  

Serial Interface Data Rate  1200 – 115200 bps  

(software selectable)  (non-standard baud rates also supported)  

Receiver Sensitivity  - 100 dBm (1% packet error rate)  

Power Requirements  

Supply Voltage  2.8 – 3.4 V  

Idle / Receive Ourrent (typical)  55 mA (@3.3 V)  

Power-down Current  < 10 μA  

General  

Operating Frequency  ISM 2.4 GHz  

Frequency Band  2.4 - 2.4835 GHz  

Modulation  OQPSK  

Dimensions  0.960" x 1.297" (2.438cm x 3.294cm)  

Operating Temperature  -40 to 85° C (industrial)  

Antenna Options  Integrated Whip, Chip or U.FL Connector 

Networking & Security   

Supported Network Topologies  Point-to-point, Point-to multipoint & Peer-to-

peer 

Number of Channels  12 Direct Sequence Channels  

Addressing Options PAN ID, Channel and Addresses 

 

Tabel 2.2. Konfigurasi Pin XBee-Pro (Digi Internatonal, Inc., 2009) 

Pin Name Direction Description 

1 VCC - Power supply 

2 DOUT Output UART Data Out 

3 DIN/CONFIG Input UART Data In 

4 DO8* Output Digital Output 8 

5 RESET Input Module Reset (reset pulse must be at least 200 ns) 

6 PWM0/RSSI Output PWM Output 0 / RX Signal Strength Indicator 

7 PWM1 Output PWM Output 1 

8 [reserved] - Do not connect 

9 DT/SLEEP_RQ/DI8 Input Pin Sleep Control Line or Digital Input 8 

10 GND - Ground 

11 AD4 / DIO4 Either Analog Input 4 or Digital I/O 4 

12 CTS / DIO7 Either Clear-to-Send Flow Control or Digital I/O 7 

13 ON / SLEEP Output Module Status Indicator 

14 VREF Input Voltage Reference for A/D Inputs 

15 Associate AD5/DIO5 Either Associated Indicator, Analog Input 5 or Digital I/O 5 

16 RTS / AD6 / DIO6 Either 
Request-to-Send Flow Control, Analog Input 6 or 

Digital I/O 6 

17 AD3 / DIO3 Either Analog Input 3 or Digital I/O 3 

18 AD2 / DIO2 Either Analog Input 2 or Digital I/O 2 

19 AD1 / DIO1 Either Analog Input 1 or Digital I/O 1 

20 AD0 / DIO0 Either Analog Input 0 or Digital I/O 0 
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2.4. Rangkaian Pembagi Tegangan Sebagai Pemantau Catu Daya 

Pemantau kondisi catu daya menggunakan rangkaian pembagi tegangan 

sebagai input yang akan diproses oleh mikrokontroler. Gambar 2.5 menunjukkan 

rangkaian pembagi tegangan secara sederhana. 

 

 

Sumber : William, dkk., 1990 

Gambar 2.5. Rangkaian Pembagi Tegangan  

 Tegangan baterai (Vin) akan masuk kedalam rangkaian pembagi tegangan 

dengan resistor (R) yang telah dipilih sesuai dengan perhitungan agar 

menghasilkan output (Vout) seperti yang diinginkan. Nilai tegangan (Vout) yang 

hasilkan dapat dihitung menggunakan persamaan 2.1. (William, dkk. 1990) 

inout xV
RR

R
V

21

1


     (2.1)  

Output yang dihasilkan oleh rangkaian pembagi tegangan selanjutnya akan 

menjadi input mikrokontroler melalui port Analog to Digital Converter (ADC). 

Tegangan yang masuk kedalam port ADC mikrokontroler kemudian akan 

dikonversi menjadi nilai digital. Nilai yang dihasilkan kemudian akan 

dibandingkan dengan tegangan yang diberikan pada port Aref. Nilai digital yang 

dihasilkan dapat dihitung menggunakan persamaan  2.2. (Deddy, 2010) 

1024x
A

V
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ref

o     (2.2)  
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2.5. Mikrokontroler AVR 

Mikrokontroler AVR merupakan salah satu jenis arsitektur mikrokontroler 

yang menjadi andalan Atmel. Arsitektur ini dirancang memiliki berbagai 

kelebihan dan merupakan penyempurnaan dari arsitektur mikrokontroler yang 

sudah ada.  

Berbagai seri mikrokontroler AVR telah diproduksi oleh Atmel dan 

digunakan di dunia sebagai mikrokontroler yang bersifat low cost dan high 

performance. Mikrokontroler AVR banyak dipakai karena fiturnya yang cukup 

lengkap, mudah untuk didapatkan, dan harganya yang relatif terjangkau. 

Antar seri mikrokontroler AVR memiliki beragam tipe dan fasilitas, 

namun kesemuanya memiliki arsitektur yang sama, dan juga set instruksi yang 

relatif tidak berbeda. Gambar  2.6 menunjukkan arsitektur mikrokontoler AVR 

secara umum. 
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Sumber : Atmel, 2003 

Gambar 2.6. Arsitektur Mikrokontroler AVR 

Keterangan:   

a. Flash adalah suatu jenis read only memory yang biasanya diisi dengan 

program hasil buatan manusia yang harus dijalankan oleh mikrokontroler 

b. Random Acces Memory (RAM) merupakan memori yang membantu CPU 

untuk penyimpanan data sementara dan pengolahan data ketika program 

dalam keadaan running 
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c. Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM)  adalah 

memori untuk penyimpanan data secara permanen oleh program yang sedang 

running 

d. Port I/O adalah kaki untuk jalur keluar atau masuk sinyal sebagai hasil 

keluaran ataupun masukan bagi program 

e. Timer adalah modul dalam hardware yang bekerja untuk menghitung 

waktu/pulsa  

f. Universal Asynchronous Receive Transmit (UART) adalah jalur komunikasi 

data khusus secara serial asynchronous 

g. Pulse Width Modulation (PWM) adalah fasilitas untuk membuat modulasi 

pulsa 

h. Analog to Digital Converter (ADC) adalah fasilitas untuk dapat menerima 

sinyal analog dalam range tertentu untuk kemudian dikonversi menjadi suatu 

nilai digital dalam range tertentu  

i. Serial Peripheral Interface (SPI) adalah jalur komunikasi data khusus secara 

serial secara serial synchronous 

j. In System Programming (ISP) adalah kemampuan khusus mikrokontroler 

untuk dapat diprogram langsung dalam sistem rangkaiannya dengan 

membutuhkan jumlah pin yang minimal   

 

2.6. Sensor Gas Karbon Monoksida (MQ-7) 

Sensor gas karbon monoksida (MQ-7) adalah sebuah sensor cerdas yang 

mampu memonitor perubahan konsentrasi gas karbon monoksida. Selain itu, 

sensor ini juga berfungsi sebagai kendali konsentrasi gas mandiri secara ON/OFF 
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mengikuti setpoint yang kita tentukan. Sensor gas karbon monoksida mempunyai 

6 (enam) pin, 4 (empat) pin diantaranya digunakan untuk mengambil sinyal yang 

dihasilkan dan 2 (dua) pin lainnya digunakan untuk memberikan pemanasan. 

(Hanwei Electronics Co. Ltd.). Struktur serta spesifikasi sensor gas karbon 

monoksida dapat ditunjukkan pada gambar 2.7 dan tabel 2.3 berikut. 

 
Sumber : Hanwei Electronics Co. Ltd. 

Gambar 2.7. Struktur Sensor Gas Karbon Monoksida 

Tabel 2.3. Spesifikasi Sensor Gas Karbon Monoksida  

(Hanwei Electronics Co. Ltd.) 

Symbol Parameter name Technical Condition Remark 

Vc Circuit voltage 5V±0.1 Ac or Dc 

VH (H) Heating voltage (high) 5V±0.1 Ac or Dc 

VH (L) Heating voltage (low) 1.4V±0.1 Ac or Dc 

RL Load resistance Can adjust  

RH Heating resistance 33Ω±5% Room temperature 

TH (H) Heating time (high) 60±1 seconds  

TH (L) Heating time (low) 90±1 seconds  

PH Heating consumption About 350mW  

 


