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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap penelitian. Tahap pertama 

adalah merancang desain topologi, menyiapkan dan menentukan jumlah hardware 

yang dibutuhkan, membuat program software dan yang terakhir adalah pengujian. 

Perancangan komunikasi data terdiri dari beberapa node. Node dipasang sesuai 

dengan topologi tree seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pemasangan Node dengan Topologi Tree 

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan 4 buah 

node dan 1 personal computer yang berfungsi sebagai monitoring pencemaran 

Personal 
Computer 

COORDINATOR 

XBee-Pro 

Mikrokontroler 

NODE 3 

XBee-Pro 

Mikrokontroler 

C
a 

t 

u 

 

D 

a  

y  

a 

MQ-7 

NODE 2 

XBee-Pro 

Mikrokontrol

er 

MQ-7 

NODE 1 

XBee-Pro 

Mikrokontrol

er 

MQ-7 

Backup 

Jalur 

Komunikasi 

data 



27 
 

udara. Node coordinator berfungsi untuk menerima data dari node 1, 2, dan 3 

sedangkan node 1, 2 dan 3 berfungsi untuk mengirimkan nilai respon sensor 

kandungan karbon monoksida pada udara atau data pemantau catu daya. Node 

coordinator terdiri dari modul wireless, dan modul mikrokontroler, sedangkan 3 

buah node lainnya terdiri dari modul wireless, modul mikrokontroler, dan modul 

sensor gas karbon monoksida. Pada tugas akhir ini, penulis hanya membahas 

tentang protokol komunikasi data sebagai proses komunikasi pada node 1, node 2, 

node 3 dan node coordinator. Sedangkan untuk aplikasi monitoring pada personal 

computer, serta perangcangan dan konfigurasi perangkat keras dikerjakan dalam 

tugas akhir berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Sebagai Informasi 

Gas Karbon Monoksida Pada Jaringan Sensor Network” oleh Ahmad Alfian Ilmi.    

Pada salah satu node penulis memberikan rangkaian pemantau catu daya 

yang berfungsi memberikan informasi pemakaian daya. Nilai yang dihasilkan oleh 

sensor gas karbon monoksida akan dikirim ke mikrokontroler menggunakan Inter 

Integrated Circuit (I2C). Data tersebut selanjutnya akan diproses oleh 

mikrokontroler, data yang telah diproses mikrokontroler kemudian dikirim 

melalui komunikasi serial ke Xbee-Pro transmintter (Tx). Xbee-Pro Tx akan 

mengirimkan data menuju node coordinator dengan media wireless melewati 

beberapa node  yang telah diatur sebelumnya. Dari gambar 3.1. proses aliran 

pengiriman data saat kondisi node 1, 2 dan 3 dalam keadaan aktif ditandai dengan 

garis panah yang tegas. Data yang berasal dari node 1 akan dikirimkan menuju 

node coordinator melalui node 2. Apabila node 2 dalam keadaan tidak aktif 

terdapat backup jalur komunikasi data yang ditandai dengan garis panah putus-

putus. Data yang berasal dari node 1 akan dikirim menuju node coordinator 
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melalui node 3. Pada masing-masing node data tersebut akan diterima oleh Xbee-

Pro receiver (Rx) yang kemudian akan dikirim ke mikrokontroler melalui 

komunikasi serial yang bertujuan untuk meneruskan data tersebut agar sampai 

pada node coordinator. Data pada node coordinator kemudian dikirim menuju 

personal computer melalui komunikasi serial. Selanjutnya personal computer 

akan menampilkan nilai pencemaran udara yang dihasilkan oleh sensor gas 

karbon monoksida yang terpasang pada setiap node beserta informasi catu daya 

yang berasal dari node 3. 

 

3.1. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah sebagai 

berikut. 

1. Power supply digunakan untuk memberi daya pada masing-masing device.  

2. Gas karbon monoksida digunakan sebagai bahan penelitian yang akan 

dipantau oleh sensor. 

3. Bagian elektronik pada setiap node terdapat modul-modul elektronika 

diantaranya modul sensor gas karbon monoksida, modul komunikasi wireless 

802.15.4 Xbee-Pro, serta modul rangkaian pemantau catu daya yang terdapat 

pada node 3. 

4. Peralatan pendukung yang diperlukan adalah multimeter, kabel serial RS232, 

tang potong, solder, timah, penyedot timah, dan beberapa mur-baut sesuai 

keperluan. 

5. Personal computer digunakan untuk merancang dan membuat program pada 

masing-masing node 
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3.2. Jalan Penelitian 

Penelitian ini dikerjakan dalam beberapa langkah sistematis yang saling 

berurutan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian 

ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Blok Diagram Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan literatur pendukung dalam 

merancang dan membuat perangkat keras atau perangkat lunak. Literatur 

diperoleh dari buku bahan-bahan kuliah dan referensi dari situs-situs internet. 

Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perangkat keras yang akan digunakan 

dalam penelitian. Tahap berikutnya adalah konfigurasi dan perancangan perangkat 

keras yang akan dijelaskan pada sub bab 3.2.2 perancangan perangkat keras. 

Langkah berikutnya adalah merancang dan membuat perangkat lunak yang akan 

dijelaskan pada sub bab 3.2.3 perancangan perangkat lunak, kemudian perangkat 

lunak akan diprogram kedalam modul elektronik dan personal computer. 

Pengujian pada tiap modul elektronik dan pengujian sistem secara keseluruhan 

akan dilakukan hingga pada akhirnya penelitian diakhiri dengan pembuatan 

laporan. 
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3.2.1.  Studi Literatur 

Studi literatur dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan 

penelitian laboratorium. Dengan cara ini penulis berusaha untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data-data, informasi, konsep-konsep yang bersifat teoritis dari 

buku bahan-bahan kuliah dan referensi dari internet yang berkaitan dengan 

permasalahan. Antara lain Wireless Sensor Network (WSN), komunikasi serial 

asynchronous (UART), komunikasi serial synchronous (I2C), modul komunikasi 

wireless 802.15.4 Xbee-Pro, mikrokontroler AVR, sensor gas karbon monoksida 

(MQ-7), dan rangkaian pemantau catu daya. Teori dan informasi yang sudah 

diperoleh merupakan pendukung untuk melakukan langkah selanjutnya yang 

berhubungan dengan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. 

 

3.2.2.  Perancangan Perangkat Keras 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan perangkat keras 

ditunjukkan pada gambar 3.3 berikut.  

 
Gambar 3.3. Blok Diagram Langkah-langkah Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras dimulai dengan membuat rangkaian 

pemantau catu daya pada node 3. Rangkaian pemantau catu daya dibuat 

berdasarkan teori yang diperoleh dari beberapa sumber seperti jurnal dan referensi 

dari internet. Rangkaian pemantau catu daya berfungsi untuk memberikan 
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informasi penggunaan daya pada salah satu node. Informasi ini akan dikirim 

menuju node coordinator yang selanjutnya akan ditampilkan pada personal 

computer. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi modul yaitu menghubungkan 

beberapa modul antara lain, rangkaian pemantau catu daya, modul sensor gas 

MQ7 dan modul wireless Xbee-Pro dengan modul minimum sistem. Modul 

minimum sistem sendiri dibuat untuk mendukung kerja dari microchip ATmega 

dimana microchip tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus ada rangkaian dan 

komponen pendukung seperti halnya rangakaian catu daya, kristal dan lain 

sebagainya yang biasanya disebut minimum sistem. 

Microchip berfungsi sebagai otak dalam mengolah semua instruksi baik 

input maupun output seperti halnya pemproses data input dari sensor  atau catu 

daya yang kemudian menghasilkan output dan mengirimkan data serial ke XBee – 

Pro Tx atau memproses data  yang diterima dari Xbee-Pro Rx seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 3.5.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Blok Diagram Konfigurasi Modul   

Pada Tugas Akhir ini penulis membagi rangkaian minimum sistem 

menjadi 4 (empat) bagian yang terdapat pada masing-masing node. Pada node 1 

menggunakan minimum sistem ATmega 8535, node 2 dan node 3 menggunakan 

minimum sistem ATmega 8, sedangkan pada node coordinator menggunakan 

minimum sistem ATmega 128.  
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3.2.3.  Perancangan Perangkat Lunak  

Perancangan perangkat lunak dilakukan untuk merancang sistem pada 

mikrokontroler agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang dibutuhkan. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam perancangan perangkat lunak ditunjukkan pada 

gambar 3.10 berikut.  

 

 

Gambar 3.5. Blok Diagram Langkah-langkah Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak dimulai dengan membuat protokol data yang 

berfungsi untuk membedakan data dari setiap node, kemudian membuat program 

modul WSN yang berisi program pembacaan sensor gas karbon monoksida serta 

program komunikasi data agar sistem dapat berjalan sesuai dengan protokol 

komunikasi data.  

 

A. Protokol Data  

Satu paket data yang dikirimkan oleh setiap node menuju station pusat 

atau node coordinator yang berisi data sensor MQ7 atau data pemantau catu daya 

yang sebelumnya sudah ditambahkan header dan  trailler. Gambar dibawah ini 

menunjukkan bentuk paket data pada masing-masing node sebelum digabung 

dengan paket data yang berasal dari node lain. 

  

 

Gambar 3.6. Bentuk Paket Data Node 1  
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Pada node 3 terdapat data pemantau catu daya dan data sensor MQ7 maka 

dalam paket data ditambahkan karakter pemisah. Gambar 3.8 menunjukkan 

bentuk paket data pada node 3. 

 

  

Gambar 3.8. Bentuk Paket Data Node 3  

Pada saat node 2 atau node 3 menerima data sensor yang berasal dari node 

1 data tersebut akan dibentuk menjadi satu paket data sebelum data tersebut 

dikirim. Gambar 3.9 dan gambar 3.10 menunjukkan bentuk paket data pada node 

2 dan node 3 setelah digabung dengan data sensor node 1.   

 

 

Gambar 3.9. Pembentukan Paket Data Node 2 Dan Node 1 

 

 

Gambar 3.10. Pembentukan Paket Data Node 3 Dan Node 1 

Header dan tralier yang digunakan untuk paket data pada setiap node 

tidak sama, hal ini bertujuan untuk membedakan data yang dikirimkan oleh 

masing-masing node. Tabel 3.1 menunjukkan header dan trailler yang digunakan 

untuk paket data.  

Tabel 3.1. Penggunaan Header Dan Trailler Pada Masing-Masing Node 

Header Trailler Fungsi 

z x 
Paket data sensor MQ7 node 1 

(apabila node 2 dalam keadaan hidup) 

k e 
Paket data sensor MQ7 node 1 

(apabila node 2 dalam keadaan mati) 

q w Paket data sensor MQ7 node 2 

h r Paket data sensor MQ7 node 3 
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Sebelum pengiriman paket data antar node, bagian pengiriman data akan 

menunggu request data atau ACK dari node yang ada diatasnya, serta saat aktifasi 

setiap node akan mengirimkan sebuah karakter ASCII ke node lain yang 

terhubung yang bertujuan sebagai penanda bahwa node tersebut dalam kondisi 

aktif dan siap berkomunikasi. Untuk mengetahui hal tersebut dikirimkan beberapa 

karakter ASCII seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Penggunaan Karakter ASCII  

Karakter 

ASCII 
Fungsi 

! Data ack dari node coordinator menuju node 2 

@ Data ack dari node coordinator menuju node 3 

# Data ack dari node 2 menuju node 1 

$ Data ack dari node 3 menuju node 1 

% Kode aktifasi dari node 3 

^ Kode aktifasi dari node 2 

& Kode aktifasi dari node 1 

 

Tipe data hasil pembacaan setiap sensor dan pemantau catu daya adalah 

masing-masing integer (3 Byte). Dalam satu kali pengiriman data serial hanya 

dapat dilakukan 1 byte, sehingga data pembacaan sensor harus dipisah per 1 byte. 

Program pemisahan data akan ditunjukkan pada program mikrokontoler masing-

masing node. 

 

B. Program Modul WSN  

Program mikrokontroler dibuat agar peralatan dapat berjalan sesuai 

dengan sistem yang diinginkan. Langkah ini dimulai dengan membuat diagram 

alir yang mewakili sistem kerja peralatan secara global. Pada penelitian ini 

program mikrokontroler dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang terdapat pada 

masing-masing node.  
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B.1. Program Mikrokontroler Node 1 

Pada program mikrokontroler node  1 hal pertama yang dilakukan adalah 

mengambil data sensor gas karbon monoksida kemudian dilakukan pembentukan 

paket data. Setelah data terbentuk node 1 akan mengunggu data ack yang berasal 

dari node 2 atau node 3. Jika terdapat data ack mikrokontroler akan mengirimkan 

paket data menuju node yang memberikan data ack. Gambar 3.11 menunjukkan 

digram alir program mikrokontoler node 1. Diagram alir ini mewakili sistem kerja 

peralatan node 1 secara global yang masih dapat dipecah dan diperjelas dengan 

dibuatkan diagram alir tiap-tiap bagian.  
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Data Sensor 

MQ7

Pengambilan Data 

Sensor

Pembentukan Paket 

Data

Terima Data

Data ACK

Kirim Paket Data

Y
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Gambar 3.11. Diagram Alir Program Mikrokontroler Node 1 

Dari diagram alir diatas program yang pertama kali dijalankan adalah 

inisialisasi data sensor gas karbon monoksida. Selama proses inisialisasi 

mikrokontroler akan mengirimkan sebuah karakter ASCII ‘&’. Mikrokontroler 

akan mengirimkan sebuah karakter ASCII ke node 2 dan node 3 sebagai penanda 

bahwa node 1 dalam keadaan aktif dan siap untuk berkomunikasi.   
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Selanjutnya mikrokontroler akan membaca serta menyimpan data sensor 

gas karbon monoksida agar dapat digunakan saat diperlukan.  

i2c_start(); // Start Condition 

i2c_write(0xE0); // Write to module (alamat I2c ke 1) 

i2c_write(0x41); // “Read Sensor” Command address    sensor co 

i2c_stop(); // Stop Condition 

delay_us(10); // 10 us delay 

i2c_start(); // Start Condition 

i2c_write(0xE1); // Read from module (alamat baca ke 1) 

temp1 = i2c_read(1); // Data Sensor  

temp2 = i2c_read(0); // Data Sensor 

i2c_stop(); // Stop Condition         

sensor = (temp1 * 256) + temp2 ;       

I2C start digunakan untuk mengirimkan sinyal start sebagai penanda 

bahwa mikrokontroler siap berkomunikasi dengan sensor, I2C write (0xE0) 

digunakan untuk mengakses atau menuliskan alamat pada modul sensor CO yang 

dituju, I2C write (0x41) digunakan untuk membaca perintah data dari sensor CO 

dan I2C stop digunakan mengirimkan sinyal stop.  Delay_us (10) merupakan jeda 

yang diberikan sebelum mikrokontroler memulai lagi perintah I2C start. I2C write 

(0xE1) digunakan untuk membaca modul sensor CO. Data sensor dimasukkan ke 

dalam variabel temp1 dan temp2 yang mempunyai tipe data integer. Untuk 

menghasilkan data sensor diperlukan penjumlahan dari temp1 yang dikalikan 256 

kemudian ditambah temp2. Nilai data tersebut dimasukkan kedalam variabel 

sensor yang mempunyai tipe data integer.  

Setiap satu kali pengiriman serial hanya bisa dilakukan dengan 8 bit 

sedangkan data sensor yang dihasilkan adalah maksimal 10 bit. Agar data sensor 

dapat dikirim melalui komunikasi serial maka diperlukan proses pembentukan 

paket data dengan merubah nilai data sensor menjadi data string serta memberikan 

header dan trailler sebagai penanda data sensor tersebut berasal dari node 1. 

Diagram alir proses pembentukan data ditunjukkan pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.12. Diagram Alir Proses Pembentukan Data 

Pada node 1 terdapat 2 pemberian header, yaitu karakter ‘z’ dan karakter 

‘k’. Header ini mempunyai fungsi masing-masing seperti yang terdapat pada tabel 

3.2. Header ‘z’ sebagai penanda data sensor node 1 yang akan dikirimkan ke node 

2 dengan trailler ‘x’, sedangkan header ‘k’ sebagai penanda data sensor node 1 

yang akan dikirimkan ke node 3 apabila node 2 terdeteksi dalam keadaan tidak 

aktif dengan trailler ‘e’. Program fungsi proses pembentukan data ditunjukkan 

halaman lampiran pada listing 1.1. 

Setelah selesai pembentukan paket data mikrokontroler akan menunggu 

data input yang masuk melalui Xbee-Pro Rx, apabila tidak ada data input maka 

mikrokontroler akan kembali memproses data sensor. Jika terdapat data input dari 

Xbee-Pro Rx mikrokontroler akan mendeteksi apakah data tersebut merupakan 

ack yang berasal dari node 2 atau node 3, dengan prioritas utama ack dari node 2 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.13 berikut.   
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Gambar 3.13. Diagram Alir Proses Menunggu Request Data 

Node 1 akan mengirimkan paket data dengan header ‘z’ dan trailler ’x’ 

apabila menerima ack berupa ‘#’ yang berasal dari node 2 sebanyak lebih dari 2 

kali. Jika node 2 terdeteksi dalam keadaan tidak aktif node 1 akan melakukan 

switching dengan mengirimkan paket data ke node 3 dengan header ‘k’ dan 

trailler ‘e’. Program fungsi proses menunggu request data  ditunjukkan halaman 

lampiran pada listing 1.2. 

Selain mendeteksi data ack, mikrokontroler node 1 juga mendeteksi 

header dan trailler dari node 2 atau node 3. Header dan trailler tersebut 

mempunyai fungsi tersendiri seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.14 berikut. 
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Gambar 3.14. Diagram Alir Proses switching dan 

Fungsi Beberapa Karakter 

Saat dalam kondisi tidak aktif node 2 tidak akan mengirim data ack  pada 

node 1. Apabila menerima input data selain karaker ‘m’ atau ‘n’ berupa header 

‘h’,‘q’  atau trailler ‘r’,‘w’ sebanyak lebih dari 15 kali maka node 1 akan 

mengirimkan karakter ‘&’ ke node 3. Karakter ‘&’ berfungsi sebagai indikator 

switching agar node 3 mengirimkan data ack pada node 1. Apabila node 3 

menerima data input ‘&’, node 3 akan mengirimkan data ack dengan karakter ‘$’. 

Apabila mikrokontroler node 1 menerima data input ack berupa ‘$’ yang berasal 

dari node 3 sebanyak lebih dari 2 kali maka node 1 akan mengirimkan paket data 

ke node 3 dengan header ‘k’ dan trailer ‘e’. Input data header ‘m’ atau trailler ‘n’ 
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berfungsi sebagai penanda bahwa data paket yang dikirimkan sudah diterima oleh 

node 2 atau node 3 serta berfungsi sebagai indikator agar node 1 tidak melakukan 

switching dan tidak mengirimkan karakter ‘&’ lagi. Sedangkan input data karakter  

‘^’ berfungsi sebagai kode aktifasi yang berasal dari node 2 yang menandakan 

node 2 dalam keadaan aktif kembali. Program fungsi proses switching  

ditunjukkan halaman lampiran pada listing 1.3. 

 

B.2. Program Mikrokontroler Node 2 

Pada program mikrokontroler node 2 hal pertama yang dilakukan adalah 

mengambil data sensor gas MQ7 kemudian dilakukan pembentukan paket data. 

Setelah data terbentuk node 2 akan mengunggu data ack yang berasal dari node 

coordinator. Jika terdapat data input ack mikrokontroler juga akan mengirimkan 

data ack ke node 1, apabila menerima paket data dari node 1 mikrokontroler akan 

mengirimkan paket data node 2 dan paket data dari node 1 menuju node 

coordinator secara bergantian. Apabila node 1 terdeteksi dalam keadaan tidak 

aktif, maka node 2 hanya mengirimkan paket datanya sendiri menuju node 

coordinator. Gambar 3.24 menunjukkan digram alir program mikrokontoler node 

2. Diagram alir ini mewakili sistem kerja peralatan node 2 secara global yang 

masih bisa dipecah dan diperjelas dengan dibuatkan diagram alir tiap-tiap bagian.  
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Gambar 3.15. Diagram Alir Program Mikrokontroler node 2 

Dari diagram alir diatas program yang pertama kali dijalankan adalah 

inisialisasi data sensor gas karbon monoksida. Selama proses inisialisasi 

mikrokontroler akan mengirimkan sebuah karakter ASCII ‘^’. 

Mikrokontroler akan mengirimkan sebuah karakter ASCII ke node 1 dan 

node coordinator sebagai penanda bahwa node 2 dalam keadaan aktif dan siap 

untuk berkomunikasi.  Selanjutnya mikrokontroler akan membaca serta 

menyimpan data sensor gas karbon monoksida agar dapat digunakan saat 

diperlukan.  

i2c_start(); // Start Condition 

i2c_write(0xE2); // Tulis ke modul DT-SENSE 

i2c_write(0x41); // Perintah “Read Sensor” 

i2c_stop(); // Stop Condition 

delay_us(10); // delay 10 us 

i2c_start(); // Start Condition 

i2c_write(0xE3); // Baca ke modul DT-SENSE 

temp1 = i2c_read(1); // Data Sensor MSB 

temp2 = i2c_read(0); // Data Sensor LSB 

i2c_stop(); // Stop Condition   
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sensor = (temp1*256) + temp2; 

 

Sama halnya seperti yang dilakukan pada node 1, yang membedakan pada 

node 2 ini adalah perintah membaca data dari modul sensor CO. Pada node 2 

menggunakan perintah i2c_write(0xE2) dan i2c_write(0xE3). 

i2c_write(0xE2) dan i2c_write(0xE3) merupakan alamat 12C 2 yang 

digunakan oleh modul sensor CO. 

Selanjutnya merubah data sensor menjadi data string agar dapat kirim 

melalui komunikasi serial serta memberikan header dan trailler sebagai penanda 

data sensor tersebut berasal dari node 2 yang fungsinya ditunjukkan pada tabel 

3.2. Gambar 3.16 menunjukkan diagram alir proses pembentukan paket data. 

 
Gambar 3.16. Diagram Alir Proses Pembentukan Data 

Header ‘q’ merupakan penanda awal data sensor node 2 yang akan 

dikirimkan ke node coordinator dengan trailler ‘w’. Setelah selesai memberi 

header mikrokontroler node 2 akan menunggu data input yang masuk melalui 

Xbee-Pro Rx. Apabila tidak ada data input maka mikrokontroler akan kembali 

memproses data sensor. Jika terdapat data input dari Xbee-Pro Rx, mikrokontroler 

akan mendeteksi apakah data tersebut merupakan ack yang berasal dari node 

coordinator atau data sensor yang berasal dari node 1, seperti yang ditunjukkan 

Data  

Sensor MQ-7 

Header  

‘q’ 

Trailler  

‘w’ 

STOP 

START 

Inisialisasi 

Data sensor MQ-7 

Pengambilan  

Data sensor MQ-7 
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pada gambar 3.15. Program fungsi proses pembentukan data ditunjukkan halaman 

lampiran pada listing 2.1. 

Apabila node 2 menerima data input ack berupa karakter ‘!’ yang berasal 

dari node coordinator, node 2 juga akan mengirimkan data ack berupa karakter 

‘#’ ke node 1. Apabila node 2 sudah mengirim data ack ‘#’ sebanyak lebih dari 10 

kali maka node 1 dikatakan dalam keadaan tidak aktif. Saat node 1 terdeteksi 

dalam keadaan tidak aktif maka node 2 hanya akan mengirimkan data sensornya 

ke node coordinator saat menerima data input ack, seperti yang ditunjukkan 

gambar 3.26 berikut. 

START

Inisialisasi 

Data Sensor 

MQ7

Pengambilan Data 

Sensor

Pembentukan Paket 

Data

Terima Data
T

Y

Temp = getchar

Temp = ‘!’

Flag = 3

Kirim Paket Data

Flag = 1

Ack ≤ 10

Kirim Char ‘#’

Ack ++

Flag = 3

Y

T

T

Y

T

Y

T

Y

 
Gambar 3.17. Diagram Alir Proses Request Data 

Saat pertama kali inisialisasi variabel flag diberi nilai awal 1 sedangkan 

variabel ack diberi nilai awal 0, hal ini bertujuan apabila mikrokontroler 

menerima data input ack maka mikrokontroler juga akan langsung mengirimkan 

data ack berupa karakter ‘#’. Proses ini akan berjalan begitu seterusnya apabila 
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node 1 dalam keadaan aktif, apabila node 1 dalam keadaan tidak aktif kondisi ini 

ditandai dengan nilai ack menjadi lebih besar dari 10. Saat nilai ack lebih besar 

dari 10 maka nilai flag dirubah menjadi 3, hal ini bertujuan saat node 2 menerima 

data input ack maka node 2 tidak lagi mengirimkan data ack ke node 1 tetapi 

langsung mengirimkan data sensornya sendiri ke node coordinator. Program 

fungsi proses request data ditunjukkan halaman lampiran pada listing 2.2. 

Saat node  1 dalam keadaan aktif kembali, node 1 akan mengirimkan kode 

aktifasi berupa karakter ‘&. Apabila node 2 menerima data input kode aktifasi 

tersebut nilai variabel flag dan ack akan diubah kembali ke awal, hal ini bertujuan 

agar proses berjalan kembali seperti semula. Apabila node 2 menerima data input 

sensor dari node 1, data tersebut akan di proses dan dilakukan pembentukan satu 

paket data dengan data sensor node 2. Gambar 3.18 menunjukkan proses 

penerimaan data yang berasal dari node 1. 

START

Inisialisasi 

Terima Data
T

Y

Temp = getchar

Temp = ‘&’

Flag = 1

Ack = 0

Temp = ‘z’
T

Y

T

Y

Ack = 0

Temp = ‘x’

Pembentukan 

Paket Data

Kirim Paket Data

Delay (1000)

T

Y

 
Gambar 3.18. Diagram Alir Proses Penerimaan Data Dari Node 1 

 



45 
 

Data sensor yang berasal dari node 1 akan digabung dengan data sensor 

node 2 dengan melakukan pembentukan paket. Program fungsi proses penerimaan 

data dari node 1 ditunjukkan pada halaman lampiran listing 2.3. Gambar 3.19 

menunjukkan proses pembentukan data sensor yang berasal dari node 1.  

 
Gambar 3.19. Diagram Alir Proses Penggabungan Data 

Setelah selesai proses pembentukan data dari node 1, paket data tersebut 

akan dikirimkan ke node coordinator, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.18 

di atas. Program fungsi proses penggabungan data ditunjukkan halaman lampiran 

pada listing 2.4. 

 

B.3. Program Mikrokontroler Node 3 

Pada program mikrokontroler node 3 hal pertama yang dilakukan adalah 

mengambil data sensor gas MQ7 dan data pemantau catu daya kemudian 

dilakukan pembentukan paket data. Setelah paket data terbentuk node 3 akan 

menunggu data ack yang berasal dari node coordinator. Jika terdapat data ack 

mikrokontroler juga akan mengirimkan data ack ke node 1 apabila node 2 dalam 
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keadaan tidak aktif, jika menerima paket data dari node 1 mikrokontroler akan 

melakukan penggabungan paket data node 3 dan paket data dari node 1 kemudian 

dikirim menuju node coordinator. Apabila node 1 terdeteksi dalam keadaan tidak 

aktif, node 3 hanya mengirimkan paket datanya sendiri ke node coordinator. 

Gambar 3.20 menunjukkan diagram alir program mikrokontoler node 3. Diagram 

alir ini mewakili sistem kerja peralatan node 3 secara global yang masih bisa 

dipecah dan diperjelas dengan dibuatkan diagram alir tiap-tiap bagian. 
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Inisialisasi 

Node 2
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T

Y

Pengambilan Data 

Sensor

Pengambilan 

Catu Daya

Pembentukan 

Paket Data

Terima Data

Data ACK

Kirim Paket Data

Delay (1000)

Node 1

Aktif

Kirim ACK

Kirim Paket Data

Delay (1000)

Data 
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Pembentukan 

Paket Data
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Delay (1000)

T

Y

T

Y

T

Y

Y
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Gambar 3.20. Diagram Alir Program Mikrokontroler node 3 

Dari diagram alir diatas program yang pertama kali dijalankan adalah 

inisialisasi data sensor gas karbon monoksida serta inisialisasi data pemantau catu 

daya. Selama proses inisialisasi mikrokontroler akan mengirimkan sebuah 

karakter ASCII.  



47 
 

delay_ms (2000) ; 

putchar ('%'); 

Mikrokontroler akan mengirimkan sebuah karakter ASCII ke node 1 dan 

node coordinator sebagai penanda bahwa node 3 dalam keadaan aktif dan siap 

untuk berkomunikasi.  Selanjutnya mikrokontroler akan membaca serta 

menyimpan data dari rangkain catu daya dan data sensor gas karbon monoksida 

agar dapat digunakan saat diperlukan.  

 

volt = read_adc(0); //membaca data dari rangkain catu daya 

if (volt >= 254) 

{  

 PORTB = PORTB | 0x0f; 

}   

else if (volt >= 244 && volt < 254) 

{  

 PORTB = (PORTB & 0xf0)  | 0x07; 

}   

else if (volt >= 234 && volt < 244) 

{  

 PORTB = (PORTB & 0xf0) | 0x03; 

}   

else 

{  

 PORTB = (PORTB & 0xf0) | 0x01; 

}  

////////////////////////////////////////////////////////// 

i2c_start(); // Start Condition 

i2c_write(0xE0); // Tulis ke modul DT-SENSE 

i2c_write(0x41); // Perintah “Read Sensor” 

i2c_stop(); // Stop Condition 

delay_us(10); // delay 10 us 

i2c_start(); // Start Condition 

i2c_write(0xE1); // Baca ke modul DT-SENSE 

temp1 = i2c_read(1); // Data Sensor MSB 

temp2 = i2c_read(0); // Data Sensor LSB 

i2c_stop(); // Stop Condition     

sensor = (temp1*256) + temp2; 

Selain menyimpan data dari rangkain catu daya, mikrokontroler juga akan 

menampilkan data tersebut pada LED melalui port B sebagai indikator dari 

pemakain daya seperti yang terdapat pada tabel 3.1. Perintah  pembacaan sensor 

CO pada node 3 sama seperti yang ada pada node 1, dimana alamat I2C yang 
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digunakan adalah I2C 1, dengan perintah i2c_write(0xE0) dan 

i2c_write(0xE1).  

Selanjutnya merubah data sensor dan data output catu daya menjadi data 

string agar dapat kirim melalui komunikasi serial serta memberikan header dan 

trailler sebagai penanda data tersebut berasal dari node 3 yang fungsinya 

ditunjukkan pada tabel 3.2, seperti yang ditunjukkan gambar 3.21 berikut.  

   
Gambar 3.21. Diagram Alir Proses Pembentukan Data 

 Catu Daya dan Sensor MQ7 

Header ‘h’ merupakan penanda awal paket data node 3 yang akan 

dikirimkan ke node coordinator dengan trailler ‘w’. Setelah selesai memberi 

header mikrokontroler node 3 akan menunggu data input yang masuk melalui 

Xbee-Pro Rx, apabila tidak ada data input maka mikrokontroler akan kembali 

memproses data sensor dan data catu daya. Jika terdapat data input dari Xbee-Pro 

Rx, mikrokontroler akan mendeteksi apakah data tersebut merupakan ack yang 

berasal dari node coordinator atau paket data yang berasal dari node 1, seperti 
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yang ditunjukkan gambar 3.20.  Program fungsi proses pembentukan data 

ditunjukkan halaman lampiran pada listing 3.1.  

Apabila node 3 menerima data input ack berupa karakter ‘@’ yang berasal 

dari node coordinator maka node 3 juga akan mengirimkan data ack berupa 

karakter ‘$’ ke node 1 apabila node 2 dalam keadaan tidak aktif. Apabila node 3 

sudah mengirim data ack ‘$’ sebanyak lebih dari 10 kali maka node 1 dikatakan 

dalam keadaan tidak aktif. Saat node 1 terdeteksi dalam keadaan tidak aktif maka 

node 3 hanya akan mengirimkan data output catu daya dan data sensor ke node 

coordinator saat menerima data input ack, seperti yang ditunjukkan gambar 3.22 

berikut. 
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Y

Mikrokontroler

Terima Data

Temp = getchar

Temp = ‘@’

Flag = 3
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Y
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Gambar 3.22. Diagram Alir Proses Request Data 
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Saat pertama kali inisialisasi variabel flag diberi nilai awal 1 sedangkan 

variabel ack diberi nilai awal 0, hal ini bertujuan apabila mikrokontroler 

menerima data input ack maka mikrokontroler juga akan langsung mengirimkan 

data ack berupa karakter ‘$’. Proses ini akan berjalan begitu seterusnya apabila 

node 1 dalam keadaan aktif dan node 2 dalam keadaan tidak aktif, apabila node 1 

dalam keadaan tidak aktif kondisi ini ditandai dengan nilai ack menjadi lebih 

besar dari 10. Saat nilai ack lebih besar dari 10 maka nilai flag dirubah menjadi 3, 

hal ini bertujuan saat node 3 menerima data input ack maka node 3 tidak lagi 

mengirimkan data ack ke node 1 tetapi langsung mengirimkan datanya sendiri ke 

node coordinator. Program fungsi proses request data ditunjukkan halaman 

lampiran pada listing 3.2. 

Apabila node  1 dalam keadaan aktif kembali, node 1 akan mengirimkan 

kode aktifasi berupa karakter ‘&’ saat pertama kali inisialisasi. Apabila node 2 

menerima data input kode aktifasi tersebut nilai variabel flag dan ack akan diubah 

kembali ke awal, hal ini bertujuan agar proses berjalan kembali seperti semula. 

Apabila node 3 menerima data input sensor dari node 1, node 3 akan mendeteksi 

paket data yang dikirimkan, apakah berupa header ‘z’ dan trailler ‘x’ atau header 

‘k’ dan trailler ‘e’. Apabila paket data yang dikirim mempunyai header ‘z’ dan 

trailler ‘x’ nilai flag akan diubah menjadi 1, hal ini sebagai penanda bahwa node 2 

dalam keadaan aktif. Saat node 3 menerima data input  ack dari node coordinator, 

node 3 tidak perlu mengirimkan data ack ke node 1 tetapi langsung mengirimkan 

paket datanya. Sedangkan jika paket data yang dikirim mempunyai header ‘k’ dan 

trailler ‘e’ data tersebut akan di proses dan digabung menjadi satu paket data. 

Gambar 3.23 menunjukkan proses penerimaan data yang berasal dari node 1. 
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Gambar 3.23. Diagram Alir Proses Penerimaan Data Dari Node 1 

Paket data yang berasal dari node 1 dengan header ‘k’ dan trailler ‘e’ akan 

diberikan pembentukan data dengan cara digabung dengan paket data node 3. 

Program fungsi proses penerimaan data dari node 1 ditunjukkan halaman lampiran 

pada listing 3.3. Gambar 3.24 menunjukkan proses penggabungan data menjadi 

satu paket data. 
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Gambar 3.24. Diagram Alir Proses Penggabungan Paket Data 

Setelah selesai proses pembentukan data, paket data tersebut akan 

dikirimkan ke node coordinator, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.30 di 

atas. Program fungsi proses pembentukan data dari node 1 ditunjukkan halaman 

lampiran pada listing 3.4. 

 

B.4. Program Mikrokontroler Node Coordinator 

Pada program mikrokontroler node coordinator hal pertama yang 

dilakukan adalah mengirimkan request data atau ack ke node yang ada 

dibawahnya yaitu node 2 dan node 3. Setelah mengirimkan data ack 

mikrokontroler node coordinator akan menunggu data input yang masuk melalui 

Xbee-Pro Rx, apabila tidak ada data input maka mikrokontroler akan 

mengirimkan kembali request data atau ack ke node 2 dan node 3. Jika terdapat 

data input dari Xbee-Pro Rx, mikrokontroler akan menyeleksi paket data tersebut 
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kemudian dibentuk kembali paket data berdasarkan header dan trailler yang 

berasal dari masing-masing node yang selanjutnya akan dikirimkan mennuju 

personal computer.  Gambar 3.25 menunjukkan diagram alir program 

mikrokontoler node coordinator. Diagram alir ini mewakili sistem kerja peralatan 

node coordinator secara global yang masih bisa dipecah dan diperjelas dengan 

dibuatkan diagram alir tiap-tiap bagian. 

START

Inisialisasi 

T

Mikrokontroler

Kirim ACK
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Data Node 2
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Data Node 3
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Y
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Y

T

Y

 
Gambar 3.25. Diagram Alir Program Mikrokontroler Node Coordinator 

Dari diagram alir diatas program yang pertama kali dijalankan adalah 

mengirimkan request data atau ack ke node yang ada dibawahnya. Terdapat 2 

(dua) proses request data, yaitu request data ke node 2 dan node 3 dengan 

prioritas utama node 2 seperti yang ditunjukkan gambar 3.26 berikut.  
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Gambar 3.26. Diagram Alir Proses Request Data 

Saat inisialisasi variabel flag diberi nilai awal 1 dan ack1 diberi nilai awal 

0 hal ini berfungsi agar mikrokontroler mengirimkan data ack ke node 2 terlebih 

dahulu.  Pertama kali node coordinator akan mengrimkan ack ‘!’ ke node 2, 

kemudian dilanjutkan ke node 3. Jika node coordinator sudah mengirimkan data 

ack ‘!’ lebih dari 20 kali maka node 2 dikatakan dalam keadaan tidak aktif. Jika 

node 2 terdeteksi dalam keadaan tidak aktif selanjutnya node coordinator akan 

mengirimkan ack ‘@’ ke node 3.  Sebaliknya jika node coordinator sudah 

mengirimkan data ack ‘@’ lebih dari 20 kali maka node 3 dikatakan dalam 

keadaan tidak aktif. Jika node 2 dan node 3 terdekteksi dalam keadaan aktif, maka 

node coordinator akan mengulangi mengirim ack ‘!’ sebanyak 21 kali dan 

selanjutnya mengirim ack ‘@’ sebanyak 21 kali juga, seterusnya seperti itu.  

Selanjutnya mikrokontroler node coordinator akan menunggu data input 

yang masuk melalui Xbee-Pro Rx, apabila tidak ada data input maka 

mikrokontroler akan kembali mengirimkan data ack ke node 2 dan node 3. Jika 
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terdapat data input dari Xbee-Pro Rx, mikrokontroler akan mendeteksi apakah 

data tersebut merupakan paket data yang berasal dari node 2 atau node 3 seperti 

yang ditunjukkan gambar 3.25.  

 

3.3. Langkah Pengujian 

langkah pengujian dilakukan untuk menguji kinerja sistem program.  

Pengujian kinerja sistem dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian antara 

lain: 

1) pengujian modul pendukung, dimulai dengan melakukan pengujian pada 

minimum sistem,  rangkaian pemantau catu daya, modul wireless Xbee-Pro 

dan sensor gas karbon monoksida MQ-7, 

2) pengujian aplikasi pendukung, dimulai dengan melakukan pengujian pada 

program mikrokontroler tiap node.  

3) pengujian sistem secara keseluruhan, merupakan pengujian komunikasi data 

melalui beberapa node menuju node coordinator. 

 
Gambar 3.27. Langkah Pengujian 
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3.3.1.  Pengujian Modul Pendukung 

A. Modul Minimum Sistem  

Langkah pengujian ini dilakukan seteleh selesai melakukan pengujian 

modul minimum sistem dan modul wireless Xbee-Pro . Langkah pertama yang 

dilakukan adalah menghubungkan port Rx Tx minimum sistem dengan port Rx 

Tx pada Xbee-Pro. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah modul wireless 

Xbee-Pro telah dapat bekerja dengan modul minimum sistem. Langkah 

selanjutnya adalah memberikan cuplikan program pada mikrokontoler yang berisi 

data untuk dikirim secara serial melalui modul Xbee-Pro. Pengujian pengiriman 

data modul minimum sistem melalui modul wireless xbee-pro ditunjukkan pada 

tabel 3.13. 

Tabel 3.3. Langkah Pengujian Modul Minimum Sistem 

Tujuan 
Alat dan 

Bahan 
Input 

Output yang 

diharapkan 

Indikator 

keberhasilan 

Untuk 

mengetahui 

modul 

wireless 

Xbee-Pro 

telah dapat 

bekerja 

dengan modul 

minimum 

sistem 

Sumber 

tegangan, 

minimum 

sistem, Xbee-

Pro, software 

CV AVR,  

kabel USB to 

mikro USB 

dan 

downloader. 

Data random 

program pada 

mikrokontoler 

 

Kesesuaian 

data yang 

dikirim dan 

diterima oleh 

PC, serta 

menampilkan 

data pada  

menu terminal 

CV AVR.  

PC dapat 

menerima 

data yaang 

dikirimkan 

oleh minimum 

sistem.  

 

B. Rangkaian Pemantau Catu Daya  

Langkah Pengujian rangkaian pemantau catu daya bertujuan untuk 

mengetahui kondisi catu daya pada salah satu node. Langkah pengujian dimulai 

dengan menguji perangkat keras pemantau catu daya.    Tabel 3.4 menunjukkan 

langkah pengujian rangkaian pemantau catu daya.  
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Tabel 3.4. Langkah Pengujian Rangkaian Pemantau Catu Daya 

Tujuan 
Alat dan 

Bahan 
Input 

Output yang 

diharapkan 

Indikator 

keberhasilan 

Untuk 

mengetahui 

kondisi catu 

daya pada 

node 3  

Sumber 

tegangan, 

multimter, 

personal 

computer, 

modul 

wireless 

xbee-pro 

Tegangan 

dari Baterai 

(Vbatt) 

Catu daya dapat 

terpantau pada 

personal computer , 

sesuai dengan nilai 

kondisi catu daya 

yang sebenarnya 

Nilai adc yang 

diterima 

sesuai dengan 

yang dikirim. 

 

Output tegangan yang dihasilkan rangkaian pembagi tegangan akan 

digunakan sebagai acuan untuk memantau tegangan. Nilai tersebut akan 

dikirimkan ke personal computer dan dikonversi kembali dalam satuan volt.  

 

C. Modul Wireless Xbee-Pro  

Langkah pengujian modul wireless Xbee-Pro bertujuan untuk mengetahui 

bahwa modul wireless Xbee-Pro telah bekerja dengan baik. Langkah pengujian ini 

membutuhkan beberapa alat dan bahan agar  pengujian dapat berjalan dengan 

baik. Langkah pengujian dimulai dengan memberikan input berupa data karakter 

agar dikirimkan ke modul wireless Xbee-Pro lainnya, seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 3.15. 

Tabel 3.5. Langkah Pengujian Modul Xbee-Pro 

Tujuan 
Alat dan 

Bahan 
Input 

Output yang 

diharapkan 

Indikator 

keberhasilan 

Untuk 

mengetahui 

konfigurasi 

parameter 

Xbee-Pro, 

apakah sudah 

berjalan 

sesuai dengan 

aturan yang 

telah dibuat  

Komputer, 

software 

XCTU, kabel 

USB 

Data Karakter Xbee-Pro 

dapat saling 

berkomunikasi 

sesuai rule 

yang dibuat 

Xbee-Pro 

dapat 

menerima 

data karakter 

yang 

dikirimkan  
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Pengujian ini dikatakan berhasil apabila modul wireless Xbee-Pro dapat 

mengirim dan menerima data sesuai dengan konfigurasi parameter yang telah 

dibuat.  

 

D. Modul Sensor Gas MQ-7 

Langkah pengujian modul sensor gas karbon monoksida MQ-7 dimulai 

dengan menghubungkan output sensor gas karbon monoksida MQ-7 dengan port 

I2C pada mikrokontroler. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sensor dapat 

mendeteksi gas karbon monoksida dengan baik. langkah selanjutnya memberikan 

program pada mikrokontroler yang berisi perintah untuk membaca sensor serta 

menampilkan data ke dalam LCD. Untuk mendapatkan nilai respon sensor 

terhadap kandungan gas karbon monoksida dilakukan pengujian dengan 

mendekatkan  gas buang kendaraan bermotor. Langkah pertama melakukan 

pengujian tanpa adanya gas buang motor, langkah kedua melakukan pengujian 

menggunakan gas buang motor dengan menjauhkan sensor, langkah ketiga 

mendekatakan sensor dengan gas buang motor untuk mengetahui perbedaan nilai 

yang dihasilkan oleh sensor MQ7. Pengujian sensor gas karbon monoksida dapat 

ditunjukkan pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Langkah Pengujian Modul Sensor Gas MQ-7 

Tujuan 
Alat dan 

Bahan 
Input 

Output yang 

diharapkan 

Indikator 

keberhasilan 

Untuk 

mengetahui 

nilai respon 

sensor 

terhadap 

kandungan 

gas karbon 

monoksida 

Sumber 

tegangan, 

minimum 

sistem, 

software CV 

AVR, 

komputer, 

LCD 

Gas Karbon 

Monoksida 

Sensor  MQ-7  

dapat 

menghasilkan 

nilai gas 

karbon 

monoksida 

Adanya 

perubahan 

nilai yang 

dihasilkan 

sensor 
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Output yang dihasilkan oleh sensor gas MQ-7 akan ditampilkan dalam 

sebuah LCD, nilai inilah yang akan digunakan sebagai acuan untuk memantau gas 

karbon monoksida.  

 

3.3.2. Pengujian Aplikasi Pendukung 

A. Program Mikrokontroler Tiap Node 

Langkah Pengujian program mikrokontroler tiap node bertujuan untuk 

mengetahui apakah proses komunikasi pada minimum sistem dapat berjalan 

sesuai dengan protokol data yang diberikan. Selain itu pengujian ini bertujuan 

juga untuk mengetahui apakah minimum sistem dapat bekerja dengan rangkaian 

pemantau catu daya, modul wireless Xbee-Pro, dan modul sensor gas MQ-7. 

Harapannya mikrokontroler dapat memperoleh data yang dihasilkan oleh 

rangkaian pemantau catu daya dan sensor karbon monoksida (MQ-7) serta 

mengirim data tersebut sesuai dengan proses komunikasi yang telah ditetapkan. 

Langkah ini dimulai dengan memberikan program pengambilan data yang 

dihasilkan oleh rangkaian pemantau catu daya dan sensor MQ-7, data yang 

diperoleh selanjutnya akan dikirim menuju node yang telah ditetapkan 

menggunakan media wireless Xbee-Pro. Pengujian program mikrokontroler tiap 

node dapat ditunjukkan pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Langkah Pengujian Program Tiap Node 

Tujuan 
Alat dan 

Bahan 
Input 

Output yang 

diharapkan 

Indikator 

keberhasilan 

Untuk 

mengetahui 

apakah 

minimum 

sistem dapat 

bekerja 

dengan 

rangkaian 

pemantau catu 

daya, modul 

wireless 

Xbee-Pro, dan 

modul sensor 

gas MQ-7 

Sumber 

tegangan, 

minimum 

sistem, LCD, 

USB to mikro 

USB dan 

downloader, 

personal 

computer, 

Program 

CodeVision 

AVR 

Gas Karbon 

Monoksida 

Mikrokontroler 

dapat 

mengambil 

dan mengirim 

data yang 

dihasilkan oleh 

sensor MQ-7 

LCD dapat 

menampilkan 

data yang 

dihasilkan 

oleh sensor 

MQ-7 dan 

berhasil 

mengirim data 

menuju node 

yang telah 

ditetapkan 

 

 

3.3.3. Pengujian Jarak Akses Xbee-Pro 

Langkah pengujian jarak akses Xbee-Pro bertujuan untuk memastikan 

batas maksimal jarak yang dapat dijangkau keseluruhan node. Pada pengujian 

jarak akses Xbee-Pro menggunakan kondisi line of sight (LOS) atau tanpa 

halangan. Pengujian ini dimulai dengan menghubungkan modul-modul sesuai 

dengan konfigurasi modul pada masing-masing node serta baterai sebagai catu 

daya untuk sistem. Pada pengujian ini terdapat 2 (dua) pengujian, yang pertama 

pengujian jarak akses antar node, dan yang kedua pengujian jarak akses 

keseluruhan node.   Pengujian jarak akses antar node bertujuan untuk memastikan 

batas maksimal jarak yang dapat dijangkau antar node. Harapannya pada 

pengujian jarak akses keseluruhan node dengan menggunakan topologi tree, untuk 

node yang jarak aksesnya lebih jauh masih bisa dijangkau. Langkah pengujian 

jarak akses Xbee-Pro ditunjukkan pada tabel 3.8. 
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Tabel 3.8. Langkah Pengujian Jarak Akses Xbee-Pro 

Tujuan 
Alat dan 

Bahan 
Input 

Output yang 

diharapkan 

Indikator 

keberhasilan 

Untuk 

memastikan 

batas 

maksimal 

jarak akses 

yang dapat 

dijangkau 

keseluruhan 

node 

Sumber 

tegangan, 

modul 

minimum 

sistem, , 

modul 

wireless 

Xbee-Pro, 

modul sensor 

MQ-7 

Gas Karbon 

Monoksida 

Dapat 

mengetahui 

jarak akses 

keseluruhan 

node 

 

Pada batas 

maksimal 

jarak akses 

antar node 

masih dapat 

mengirimkan 

nilai respon 

sensor MQ7 

terhadap 

kandungan 

gas karbon 

monoksida 

 

 

3.3.4. Pengujian Keseluruhan Sistem  

Langkah pengujian keseluruhan sistem bertujuan untuk mengetahui bahwa 

seluruh sistem berjalan dengan baik sesuai protokol komunikasi data yang telah 

diberikan. Pengujian dimulai dengan mengirimkan data yang diperoleh dari sensor 

MQ-7 oleh masing-masing node menuju node coordinator. Pengiriman data 

dilakukan menggunakan media wireless Xbee-Pro sesuai aturan yang telah dibuat. 

Langkah Pengujian keseluruhan sistem ditunjukkan pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Langkah Pengujian Keseluruhan Sistem 

Tujuan 
Alat dan 

Bahan 
Input 

Output yang 

diharapkan 

Indikator 

keberhasilan 

Untuk 

mengetahui 

bahwa seluruh 

sistem berjalan 

dengan baik 

sesuai protokol 

komunikasi data 

yang telah 

diberikan. 

Sumber 

tegangan, 

minimum 

sistem, kabel 

serial, 

rangkaian 

pemantau catu 

daya, dan 

sensor MQ-7 

Gas 

Karbon 

Monoksida 

Komunikasi 

data berjalan 

sesuai dengan 

protokol 

komunikasi 

data yang 

telah dibuat.  

 

Terdapat jalur 

backup 

komunikasi 

data.  

 


