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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Pada metode penelitian tugas akhir ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi data ketinggian air sungai beserta waktu saat itu untuk ditampilkan ke 

komputer. Data-data tersebut dikirimkan secara nirkabel dari node satu ke node 

yang lain. Data tersebut berasal dari node yang bertanggung jawab untuk mencatat 

ketinggian dan waktu yang disebut dengan node sensor lalu dikirimkan ke node 

lainnya sampai data diterima oleh end device yang kemudian dikirimkan ke 

komputer untuk ditampilkan pada software visual basic. 

  

3.2 Model Perancangan 

 Pada perancangan ini penulis menggambarkan perancangan sistemnya 

seperti  pada Gambar 3.1 berikut. 

 
Gambar 3.1 Gambaran Perancangan 

Dari Gambar 3.1 didapatkan bahwa setiap node wsn memiliki tugas 

berbeda-beda seperti berikut: 
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a) Node sensor 

Pada node ini, node bertanggung jawab sebagai mencatat ketinggian air 

sungai dan waktu saat perekaman yang kemudian dikirimkan ke node selanjutnya. 

b) Node coordinator 

Pada node ini, node bertanggung jawab atas pertukaran data yang telah 

dikirimkan oleh node sensor. Data yang diterima oleh node ini akan ditampung 

terlebih dahulu sebelum diteruskan ke node yang lainnya. Penampungan ini 

bertujuan agar data yang diterima isinya sama, maka cukup hanya satu data yang 

diteruskan ke node berikutnya. 

c) Node end device 

Pada node ini, node berperan sebagai penerima data dari node coordinator. 

Node ini berkomunikasi secara unicast (point to point) dengan node coordinator. 

Karena node ini bersifat unicast terhadap  coordinator, data yang keluar tidak 

akan sampai ke node sensor. 

 

3.3 Perancangan sistem 

 

 

Gambar 3.2 Blok Diagram Sistem 



3 
 

 
 

 Dalam tugas akhir ini, penulis hanya akan menjelaskan data yang diterima 

node end device dari node coordinator. Sedangkan pada blok diagram node sensor 

dan node coordinator dikerjakan dalam judul tugas akhir “Rancang Bangun 

Prototipe Aplikasi Wireless Sensor Network (WSN) Untuk Peringatan Dini 

Terhadap Banjir” oleh Budi Hari Nugroho. Data yang telah diterima oleh node 

end device akan ditampilkan ke komputer melalui progam visual basic. 

 

3.4 Input node end device 

 Dalam tugas akhir ini penulis memberi identitas pada setiap node. 

Pemberian identitas disini agar setiap node mengenal pengirim asal data tersebut. 

Pemberian identitas itu sendiri ditulis pada modul mikrokontroler arduino uno. 

 Data yang nantinya dikirim akan mendapatkan tambahan identitas node. 

Dari tambahan itu yang akan membuat node dapat mengenali asal data tersebut 

dan dapat pula menyeleksi apakah data tersebut perlu diterima atau tidak. 

 Contoh pemberian identitasnya yaitu pada coordinator diberi identitas C 

(huruf c besar). Identitas ini akan dikirim bersamaan dengan inti data yang node 

coordinator akan kirimkan. Pada isi data yang diterima end device nantinya 

terdapat simbol C dan diikuti oleh inti pesan yang dikirim dari node coordinator. 

 

Gambar 3.3 Format penulisan data 

 Pada Gambar 3.3 diatas penulis menyusun format penulisan data yang 

mana nantinya dikirim dan diterima oleh node lain. Setiap node nantinya memiliki 



4 
 

 
 

head dan id node yang harus dikenali. Semua penulisan tersebut ditulis semua dan 

dipisahkan oleh tanda titik. 

 Semua node disini akan memiliki head yang sama. Namun untuk id node 

tergantung dengan node mana yang mengirimkan data tersebut. Jadi setiap node 

yang akan mengirim data harus mengganti id node sebelumnya (pengirim) dengan 

id node yang ia miliki. Namun pada node end device tidak perlu mengganti id 

node karena node ini tidak berhak untuk mengirim data ke node yang lain kecuali 

komputer. 

 Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan simbol % untuk digunakan 

sebagai head. Maka dari itu setiap node akan mengetahui apabila data yang 

diterima harus mempunyai simbol %. Simbol head disini akan mengantisipasi 

sebuah node ilegal yang tiba-tiba mengirimkan data ke node. Apabila data yang 

diterima tidak memiliki head, maka data tersebut akan dianggap ilegal dan node 

akan membuang data tersebut. 

 Dari penjelasan di atas, node end device harus menyeleksi data yang 

berhak untuk diterima olehnya. Karena node end device hanya diijinkan untuk 

menerima data dari coordinator, maka data tersebut harus memiliki head dan id 

C. Apabila data yang diterima tidak memiliki simbol tersebut maka data akan 

dibuang karena dianggap ilegal. 
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3.5 Pemrogaman mikrokontroler Arduino Uno 

MULAI

INISIALISAI

CETAK

SELESAI

TIDAK

 PEMBACAAN DATA PUNYA 

SIMBOL “%” dan “C”

YA

TAMPUNG 

DATA MASUK 

SAMPAI “\n”

Hapus Data

 

Gambar 3.4 Flowcart node end device 

 Pada alur proses Gambar 3.4 node end device akan mengambil data yang 

memiliki simbol % dari node coordinator. Apabila node end device menerima 

data selain itu, maka data akan dihapus atau dibuang. 

Pemrogaman pada setiap node dilakukan pada modul mikrokontrolernya. 

Pemrogaman ini bertujuan untuk memasukkan perintah yang harus dilakukan 

mikrokontroler itu. 

 Pada tugas akhir ini, penulis menggunakan arduino uno sebagai 

mikrokontrolernya. Software yang digunakan untuk memprogam arduino tersebut 

ialah software Arduino IDE.  
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Gambar 3.5 Tampilan program arduino pada software Arduino IDE 

 Berikut contoh pemrogaman modul arduino uno pada node end device 

yang diprogam pada Arduino IDE : 

 

a. Pembuatan variabel 

Dalam pembuatan variabel ini penulis menggunakan variabel tipe string yang 

bernama “indata” untuk menampung data. Pembuatan variabel ini diletakkan 

diluar fungsi void agar variabel ini dapat digunakan secara global. Berikut sebagai 

contoh : 

String indata; 
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b. fungsi void setup 

Dalam fungsi void setup perintah akan dibaca 1 kali setelah progam berjalan. 

Dalam tugas akhir ini penulis mengisikan baudrate dan variabel indata dalam 

kondisi kosong. Berikut sebagai contoh : 

void setup() 

{ 

    Serial.begin(9600); 

    indata=""; 

} 

 

c. fungsi void loop 

Dalam void loop perintah akan dibaca berulang kali. Dalam tugas akhir ini 

penulis mengisi perintah menunggu data yang masuk (listening), pemanggilan 

void lain, dan pengosongan data kembali. Berikut contohnya : 

void loop() 

{ 

  while(Serial.available()>0) 

  { 

    char data_masuk=(char)Serial.read(); 

    indata+=data_masuk; 

    if(data_masuk=='\n') 

    {     

      pisahData(); 

      indata=""; 

    } 

  } 

 } 

 

Dalam perintah di atas arduino diperintah untuk membaca data sampai 

bertemu tanda “\n” (end/enter). Apabila data telah bertemu tanda seperti itu maka 

dia akan memanggil perintah “void pisahdata” dan setelah itu pengosongan 

kembali variabel “indata”.  

 

d. fungsi void pisahdata 

Fungsi void ini hanya sebagai penampung perintah yang panjang yang mana 

untuk memakainya void cukup untuk dipanggil. Berikut isi dari “void pisahdata” 

penulis. 
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void pisahData() 

{ 

  //masukkan data yg ditampung di indata 

  if ((indata[0] == '%') && (indata[1] == 'C')) 

  { 

      // cetak atau kirim 

      Serial.print(indata); 

  } 

} 

Dalam perintah di atas data masuk akan ditampung dalam variabel 

“indata” dan dibaca pada karakter ke 0 dan ke 1. Apabila data berisikan % dan C, 

maka data itu akan dicetak atau diteruskan ke komputer. Apabila data tersebut 

tidak berisikan % dan C, maka data akan dibuang. Setelah semua perintah sudah 

berjalan perintah terakhir adalah mengosongkan variabel lagi untuk proses 

pembacaan data selanjutnya. 

3.6 Konfigurasi Xbee 

Dalam setiap node harus memiliki xbee untuk dapat saling berkomunikasi. 

Xbee pada tiap node merupakan komponen penting dalam komunikasi nirkabel. 

Maka dari itu konfigurasi xbee merupakan langkah penting sebelum xbee itu 

digunakan. 

Untuk mengkonfigurasi xbee tersebut dibutuhkan sebuah software. 

Software yang biasa digunakan untuk mengkonfigurasi xbee salah satunya ialah 

X-CTU.  

Xbee dikonfigurasi untuk menjadi end device dalam mode AT. Dalam 

mengkonfigurasi xbee series 2 hal yang terpenting ialah mengisi nilai PAN ID, 

DH dan DL.  

Langkah pertama untuk dapat berkomunikasi dalam satu jaringan, maka 

PAN ID antar xbee harus diisi dengan nilai yang sama. Langkah kedua yaitu 

mengisi DH dan DL dengan nilai 0. Angka 0 menunjukkan xbee hanya 

berkomunikasi dengan xbee coordinator. 



9 
 

 
 

3.7 Pemrogaman visual basic 

 Pada pemrogaman ini, komputer akan mengolah data yang dikirimkan 

oleh node end device. Data yang diterima akan diambil isi dari data tersebut yaitu 

nilai ketinggian, tanggal dan waktu untuk ditampailkan di layar monitor. 

 

Gambar 3.6 Tampilan software dari visual basic 

 Dalam aplikasi ini penulis memberikan informasi untuk mendukung data 

yang masuk ke dalam komputer. Informasi tersebut berupa pesan apabila ada 

hardware yang komunikasinya terputus, indikator siaga, grafik ketinggian air dan 

juga perhitungan untuk potensi mencapai siaga berikutnya. 

Dalam aplikasi ini penulis juga memberikan penulis log. Log ini bertujuan 

untuk merekam data yang mana data akan tetap ada meskipun aplikasi ini ditutup. 

 Langkah awal untuk menjalankan aplikasi ini adalah dengan melakukan 

proses inisialisasi. Pada proses ini user diharuskan untuk mengisi nilai maksimum 

tinggi sungai. Nilai yang diisikan pada sampel ketinggian digunakan sebagai nilai 

maksimum grafik, menentukan nilai batas siaga 2 dan siaga 1. 
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Langkah kedua yaitu memilih port serial (COM) yang terdeteksi sebagai 

port node end device sebelum menekan tombol “Connect”. Ketika menekan 

tombol “Connect” namun port serial belum dipilih maka akan muncul kotak 

pengingat bahwa port belum dipilih. 

 Setelah langkah pertama dan kedua telah terpenuhi maka software akan 

mulai berjalan dan mencari data yang masuk. Berikut alur program yang dibuat 

penulis.  

MULAI

INISIALISAI

APAKAH ISI DATA 

MEMPUNYAI ID=C2

YA

YA

TIDAK

APAKAH ISI DATA 

MEMPUNYAI ID=C1

AMBIL DATA KETINGGIAN, 

TANGAL DAN WAKTU 

SENSOR 1

YA

AMBIL DATA KETINGGIAN, 

TANGAL DAN WAKTU 

SENSOR 2

YA

TIDAK

SIMPAN DALAM 

log_sensor2.csv

SIMPAN DALAM 

data_ketinggian1.csv

SIMPAN DALAM 

data_ketinggian2.csv

YA

TAMPILKAN 

“DEVICE 1 OK”
TAMPILKAN 

“DEVICE 2 OK”

HITUNG KECEPATAN AIR 

SENSOR1

HITUNG KECEPATAN AIR 

SENSOR2

SIMPAN DALAM 

log_sensor1.csv

TIDAK

1

2

3

4

APAKAH TERDAPAT 

KARAKTER „$‟

APAKAH ADA 

PESAN ERROR

TAMPILKAN “DEVICE 1 ERROR”

APAKAH ISI DATA 

MEMPUNYAI ID=C1

TAMPILKAN “DEVICE 2 ERROR”

ALARM DEVICE 2 ERROR

APAKAH ISI DATA 

MEMPUNYAI ID=C2

ALARM DEVICE 1 ERROR

YA

TAMPUNG DATA MASUK

TIDAK

SIMPAN DALAM 

log_sensor1.csv
SIMPAN DALAM 

log_sensor2.csv

 

Gambar 3.7 Flowcart dari visual basic bag. 1
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SELESAI

TAMPILKAN KE 

LAYAR1
TAMPILKAN KE 

LAYAR2

HAPUS 

TAMPUNG

APAKAH TINGGI >= 

60% TINGGI SAMPEL

APAKAH TINGGI >= 

80% TINGGI SAMPEL

WARNA LED 

“HIJAU”

STATUS 

“NORMAL”

WARNA LED 

“KUNING”

STATUS 

“SIAGA 2”

WARNA LED 

“MERAH”

STATUS 

“SIAGA 1”

ALARM 

BERBUNYI
APAKAH TINGGI >= 

60% TINGGI SAMPEL

APAKAH TINGGI >=  

80% TINGGI SAMPEL

WARNA LED 

“HIJAU”

STATUS 

“NORMAL”

WARNA LED 

“KUNING”

STATUS 

“SIAGA 2”

WARNA LED 

“MERAH”

STATUS 

“SIAGA 1”

ALARM 

BERBUNYI

12 3 4

 

Gambar 3.8 Flowcart dari visual basic bag. 2 

 Pada flowcart Gambar 3.7 dan Gambar 3.8 menunjukkan aplikasi ini 

memiliki banyak proses. Dengan ini penulis akan menjabarkan proses dalam 

aplikasi tersebut. 

 

a. Error Checking dan rekam data 

Setelah program berjalan maka proses yang dilakukan pertama kalinya 

yaitu dengan melakukan error cheking. Proses ini merupakan proses dimana 

terdapat informasi tentang baik tidaknya kondisi hardware. 

Pada dasarnya aplikasi ini bekerja membaca data yang masuk dengan 

pembacaan data per karakter. Maka dari itu pembacaan karakter – karakter 

tersebut akan ditampung sampai karakter akhir. Dalam hal ini penulis memilih 

simbol karakter „s‟ atau „$‟(tail). 
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 Apabila karakter terakhir bertemu karakter „s‟ menunjukkan pesan yang 

dikirimkan node coordinator bermakna terdapat hardware yang error. Secara 

detail pesan yang diterima seperti %C1.errors atau % C2.errors. Apabila pesan 

memiliki id C1 maka program akan memberikan pemberitahuan dan alarm bahwa 

“device 1 error”. Begitu juga bila pesan memiliki id C2 maka program 

memberikan pemberitahuan dan alarm bahwa “device 2 error”. 

Sebaliknya apabila karakter akhir bertemu karakter ‟$‟ maka pengiriman 

data berhasil dengan baik (hardware tidak ada masalah). Setelah data dibaca 

sampai tail atau karakter “$” maka data akan disimpan pada file log .csv. 

 Log tersebut akan dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu apakah data tersebut 

memiliki id “C1” atau “C2”. Apabila data memiliki id “C1” maka program akan 

mengeluarkan pesan “Device 1 OK” dan data akan disimpan dengan nama 

“log_sensor1.csv” begitu juga untuk id “C2” maka program akan mengeluarkan 

pesan “Device 1 OK” dan data akan disimpan dengan nama “log_sensor2.csv”. 

 

b. Penguraian data 

 Secara detail data yang diterima oleh komputer adalah data yang 

diteruskan oleh node end device yang diterima oleh node coordinator. Jadi data 

yang didalamnya masih terkandung isi yang tidak dibutuhkan seperti head, tanda 

titik, id node dan tail akan dihapus. 

 Contoh pesan yang diterima dari node end device tersebut seperti ini 

(%C1.10.23/09/2013.05:20:40.$). Maka data yang diterima perlu diambil yaitu 

nilai ketinggian (nilainya : 10 cm), tanggal (23/09/2013) dan waktu (05:20:40). 

Untuk id node itu nantinya untuk pemisah dari mana asal data itu berasal. Bila 

memiliki C1 artinya pesan yang diteruskan node coordinator dari node sensor 1 
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akan ditampilkan pada layar sensor 1dan apabila C2 artinya pesan yang diteruskan 

node coordinator dari node sensor 2 akan ditampilkan pada layar sensor 2. 

 Setelah data tinggi, tanggal dan waktu telah diuraikan, data tersebut 

disimpan pada “data_ketinggian1.csv” (untuk data sensor 1) dan 

“data_ketinggian2.csv” (untuk data sensor2).  

 

c. Tampilan grafik 

 Tampilan grafik ini digunakan untuk mempresentasikan data ketinggian, 

tanggal dan waktu yang diperoleh dari data yang dikirimkan node coordinator ke 

node end device. Sumbu x dalam grafik ini mempresentasikan data ketinggian dan 

sumbu y mepresentasikan tanggal dan waktu. 

 

d. Perhitungan perkiraan banjir 

 Proses ini merupakan bagian dari sistem yang berfungsi untuk 

memperkirakan kapan area 2 mengalami kenaikan dari tingkat 1 ke tingkat 

selanjutnya. Metode yang digunakan merupakan metode melihat perbandingan 

perubahan tinggi dari waktu sebelumnya dan waktu sekarang. (IT Telkom) 

Dengan metode ini dapat diketahui besar kecepatan perubahan air pada area 2. 

Berikut adalah rumus perhitungan kecepatan perubahan air pada area 2. 

Pada tugas akhir ini, penulis menggunakan interval waktu 20 detik dalam 

setiap pengiriman. Maka banyaknya waktu untuk mencapai ketinggian air saat itu 

adalah sebagaimana yang dirumuskan berikut ini: 

………………………………………………………………..(1) 

Keterangan : 

t = waktu (detik) 
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n = banyak data sama tinggi 

20 = interval waktu pengiriman dalam detik 

Untuk mengetahui perbedaan/perubahan ketinggian saat ini adalah dengan 

menggunakan rumus berikut: 

…………………………………………....………..(2) 

Keterangan : 

h  = perubahan tinggi (cm) 

 nh  = tinggi saat ini (cm) 

1nh  = tinggi sebelumnya (cm) 

 Setelah mengetahui perbedaan ketinggian saat ini, maka kecepatan 

perubahan tinggi air  dapat dirumuskan sebagai berikut ini: 

…………………………………………….…………………..(3) 

Keterangan : 

v  = kecepatan perubahan air (cm/detik) 

h  = selisih tinggi (cm) 

t = waktu (detik) 

 Dikarenakan kecepatan perubahan air selalu berubah-ubah, maka 

kecepatan yang harus digunakan bukanlah kecepatan saat ini namun kecepatan 

rata-rata saat ini. Untuk mengetahui kecepatan rata-rata perubahan tinggi air 

tersebut ialah dengan menggunakan rumus berikut ini: 

…………………………………….………………………(4) 
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Keterangan : 

nv  = rata-rata kecepatan sekarang 

vn = banyak data kecepatan 

v = kecepatan sekarang 

Dari perumusan di atas maka dapat diketahui perhitungan waktu untuk 

memprediksi berapa banyak waktu untuk mencapai ketinggian yang ditentukan. 

Sebelum menghitung waktu perkiraan yang perlu diketahui ialah menghitung 

selisih/sisa tinggi untuk mencapai batas yang ditentukan (dalam hal ini batas siaga 

2, siaga 1 ataupun batas ketinggian): 

……………………………………..………(5)
 

Keterangan : 

t  = waktu (detik) 

batash  = tinggi batas yang ditentukan 

nv  = rata-rata kecepatan perubahan air 

 Dari perumusan diatas maka akan diketahui berapa banyak waktu dimana 

air akan mencapai batas siaga 2, siaga 1 dan mencapai batas maksimum/meluap. 

Waktu yang telah diketahui akan ditampilkan pada aplikasi dan dikonversi dalam 

jam, menit dan detik. 

 

e. Tingkat siaga 

 Dalam tugas akhir ini penulis, menggunakan Tingkat siaga sebagai 

informasi status keadaan tinggi air. Perubahan Tingkat siaga terhadap ketinggian 

air dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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 Tabel 3.1 Tingkat siaga  

Batas tinggi Status 

Warna 

indikator 

Isyarat 

Sensor 1 Sensor 2 

Tinggi < 60% 

Batas tinggi 

Normal Hijau Tidak ada Tidak ada 

60% Batas tinggi  

> Tinggi < 80% 

Batas tinggi 

Siaga 2 Kuning  

Perhitungan sensor 

2 kapan mencapai 

siaga 2 

Tidak ada 

Tinggi >= 80% 

Batas tinggi 

Siaga 1 Merah 

Alarm 1x  

+ 

Perhitungan sensor 

2 kapan mencapai 

siaga 1 

Alarm 3x 

+ 

Perhitungan 

kapan mencapai 

meluap 

 

 Menurut Tabel 3.1, persentase batas tinggi siaga 2 dan siaga 1 diperoleh 

dari survei dari beberapa sungai yang mempunyai ketinggian atau kedalaman 250 

cm – 300cm yang telah telah direkam oleh serverjakarta.com. Sedangkan batas 

tinggi adalah tinggi prototipe yang digunakan pada tugas akhir ini. 

f. Langkah terakhir 

 Dalam langkah terakhir ini aplikasi akan menghapus semua data yang 

ditampung. Karena aplikasi ini melakukan proses berulang-ulang, penghapusan 

data tampung disini bertujuan agar data yang berhasil ditampung tidak 

mengganggu proses pembacaan data sesudahnya.  

 


