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ABSTRAK 

 

Wireless sensor network (WSN) adalah suatu jaringan nirkabel yang 

terdiri dari kumpulan node. Dari kemampuan WSN yang sudah hebat, WSN 

masih memiliki beberapa kelemahan. kelemahannya adalah dalam hal penggunaan 

energi yang tidak efektif. Ketidakefektifan penggunaan energi ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah dalam hal pemilihan rute yang tidak tepat.  

Dalam tugas akhir ini penentuan rute terbaik dipilih dengan cara 

membandingkan parameter RSSI/LOW (Received Signal Strength Indicator) pada 

node tetangga. Jadi nilai RSSI yang mendekati nol yang akan dipilih sebagai rute 

terbaik. Kemudian untuk cara kerjanya akan mengadopsi cara kerja protokol 

routing OSPF (Open Shortest Path First). Sebagai bahan uji coba digunakan data 

suhu yang diambil dari sensor suhu LM35. Proses-proses yang sudah 

direncanakan kemudian akan di implementasikan pada semua node WSN. 

Dengan menerapkan skema penentuan rute terbaik pada WSN berdasarkan 

parameter RSSI/LOW, dan dijalankannya protokol routing yang mengadopsi cara 

kerja OSPF. Maka dilakukan pengujian sebanyak 30 kali percobaan dengan 

rincian 15 percobaan pada kondisi indoor dan 15 percobaan pada kondisi outdoor. 

Dengan hasil 27 percobaan dapat menemukan rute terbaik berdasarkan parameter 

RSSI yang terendah saat itu dengan rincian jarak antara 1 – 40 meter untuk 

kondisi indoor dan 1 – 100 meter untuk kondisi outdoor. Tetapi 3 percobaan 

sisanya tidak bisa menemukan rute terbaik dengan rincian 1 percobaan pada 

kondisi indoor dan 2 percobaan pada kondisi outdoor  

Keyword: WSN, Node, Penentuan Rute Terbaik, Parameter, RSSI, OSPF 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wireless sensor network (WSN) adalah suatu jaringan nirkabel yang 

terdiri dari kumpulan node yang tersebar di suatu area tertentu. WSN dapat terdiri 

dari ratusan hingga ribuan node yang terpasang secara penuh dalam area geografis 

yang luas. Tiap node memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan 

berkomunikasi dengan node lainnya, yang kemudian menentukan jalurnya pada 

tiap-tiap nodenya melalui transmisi radio secara intensif. WSN menggunakan 

sensor yang bisa dimanfaatkan untuk memonitor fisik atau kondisi suatu 

lingkungan sekitar, seperti suhu, suara, getaran, gelombang elektromagnetik, 

tekanan, gerakan, dll. Akan tetapi dengan kemampuan WSN yang sudah hebat 

tersebut, WSN masih memiliki beberapa kelemahan salahsatunya yaitu, dalam hal 

penggunaan energi yang tidak efektif (AL-Karaki & Kamal, 2004). 

Ketidakefektifan pemanfaatan energi  pada WSN disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salahsatu faktornya adalah penggunaan rute yang tidak tepat 

dalam hal pengiriman atau penerimaan datanya, yang dimaksud penggunaan rute 

yang tidak tepat yaitu suatu proses pengiriman dan penerimaan data yang 

dilakukan secara umum/biasa tanpa memandang beberapa hal yang mungkin bisa 

menguntungkan atau merugikan WSN. Mungkin salahsatunya adalah dalam hal 

pemilihan kekuatan sinyal pada setiap node.  

Dalam pemilihan kekuatan sinyal, sinyal yang terkuatlah (mendekati nol) 

yang akan dijadikan acuan untuk pemilihan rute terbaik. Dengan kata lain pada 
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saat proses pengiriman atau penerimaan data yang akan menggunakan rute 

terbaik, jadi secara tidak langsung akan berdampak pada penghematan energi. 

Oleh karena itu kekuatan sinyal pada tiap node dalam pengiriman atau penerimaan 

data sangatlah berpengaruh.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu penelitian mengenai 

penentuan rute terbaik pada saat pengiriman atau penerimaan data. Pada penelitian 

ini penulis akan menggunakan parameter RSSI/LOW (Received Signal Strength 

Indicator) yang digunakan untuk mempertimbangkan kekuatan sinyal pada 

masing – masing node yang digunakan. Jadi dengan didapatkannya rute terbaik 

pada saat pengiriman maupun penerimaan data, maka diharapkan dapat mengatasi 

masalah utama WSN yakni dalam hal penggunaan energi yang tidak efektif. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan rute terbaik antar node berdasarkan parameter 

Received Signal Strength Indicator (RSSI) pada WSN. 

2. Bagaimana merancang protocol routing yang digunakan dengan 

mengadopsi cara kerja protocol routing Open Shortest Path First (OSPF). 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian yang dibahas memiliki beberapa batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan modul mikrokontroller Arduino Uno sebanyak 4 perangkat, 

yakni (1 node sebagai node coordinator, dan 3 node sebagai node router) 
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2. Menggunakan software arduino IDE untuk memprogram mikrokontroler 

Arduino Uno. 

3. Menggunakan modul xbee series 2 sebagai komunikasi wireless sebanyak 

4 perangkat, yakni (untuk node coordinator, node router A (RA), node 

router B (RB), dan node router C (RC))  

4. Menggunakan software X-CTU untuk menkonfigurasi modul Xbee series 

2 dalam mode AT. 

5. Menggunakan sensor suhu LM35-DZ untuk datanya. 

6. Topologi yang digunakan adalah topologi mesh dengan adanya perubahan 

letak node. 

7. Parameter yang digunakan adalah parameter Received Signal Strength 

Indicator (RSSI). 

8. Adanya 3 buah push button yang berada pada node coordinator yang 

dijadikan sebagai inputan dari user ketika ingin merequest data. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan rute terbaik berdasarkan parameter Received Signal Strength 

Indicator (RSSI), sehingga nantinya rute tersebutlah yang dijadikan 

sebagai rute untuk pengiriman dan penerimaan data. 

2. Membuat dan merancang protocol routing yang digunakan dengan 

mengadopsi cara kerja protocol routing Open Shortest Path First (OSPF). 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, antara lain: 
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1. Dengan adanya rute terbaik yang tercipta berdasarkan parameter Received 

Signal Strength Indicator (RSSI/LOW), diharapkan mampu memberikan 

solusi terhadap masalah utama WSN dalam hal penghematan energi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan Tugas Akhir ini secara sistematis diatur dan disusun dalam  

lima bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Secara ringkas uraian 

materi dari bab pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ini akan dibahas teori penunjang dari permasalahan. Teori-

teori tersebut diantaranya yaitu teori tentang Wireless Sensor Network 

(WSN), Arduino Uno, software arduino IDE, ZigBee (Xbee series 2) 

mode AT, software X-CTU, sensor suhu LM35, protocol routing Open 

Shortest Path First (OSPF), parameter Received Signal Strength 

Indicator (RSSI), serta perangkat–perangkat lainnya yang menunjang 

penelitian, seperti rangkaian push button dan rangkaian indicator LED. 

BAB III. METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada Bab ini akan dibahas tentang blok diagram perancangan sistem 

yang meliputi, metode routing yang digunakan untuk menentukan rute 

terbaik dengan mengadopsi protocol routing OSPF (Open Shortest 
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Path First), Perhitungan dan perbandingan parameter RSSI (Received 

Signal Stregth Indicator) untuk menentukan rute mana yang terbaik 

untuk dilewati, pembacaan sensor suhu LM35 yang dijadikan sebagai 

data yang akan dilewatkan, Perangkat push button yang dijadikan 

sebagai inputan request data dari user dan juga perangkat–perangkat 

indicator lainnya untuk membantu penelitian, Serta modul arduino uno 

dan juga xbee series 2 sebagai perangkat utama yang di program sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini akan dibahas mengenai pengujian rute terbaik yang 

dihasilkan berdasarkan parameter RSSI/LOW kemudian dibandingkan 

dengan rute yang lain. Selanjutnya pada proses komunikasi yang 

meliputi proses pengiriman dan penerimaan data apakah sesuai dengan 

protocol routing yang mengadopsi protocol routing OSPF. Kemudian 

kevalidan data suhu yang dikeluarkan oleh sensor suhu LM35 apakah 

valid atau tidak, Serta keefektifan WSN yang memiliki rute terbaik 

yang nantinya akan di uji cobakan pada beberapa topologi yang dibuat 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 

berdasarkan rumusan masalah, serta terdapat saran untuk 

perkembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Wireless Sensor Network (WSN) 

2.1.1 Pengertian dan Konsep Wireless Sensor Network (WSN) 

Wireless Sensor Network (WSN) adalah suatu jaringan nirkabel yang 

terdiri dari kumpulan node sensor yang tersebar di suatu area tertentu. WSN dapat 

terdiri dari ratusan hingga ribuan sensor node yang terpasang secara penuh dalam 

area geografis yang luas. Tiap node sensor memiliki kemampuan sensing, 

controlling dan communication dengan node sensor lainnya, kemudian 

menentukan rute pada tiap-tiap sensor nodenya melalui transmisi radio secara 

intensif. WSN menggunakan sensor yang bisa dimanfaatkan untuk memonitor 

fisik atau kondisi lingkungan sekitar, seperti suhu, suara, getaran, gelombang 

elektromagnetik, tekanan, gerakan, dll. seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Wireless Sensor Network 

Sumber : (http://challenge.toradex.com) 

Pada prinsipnya pembacaan kondisi oleh sensor ini akan diinformasikan 

secara realtime dan keamanan data yang terjamin sampai diterima oleh pengolah 

data. Beberapa karakteristik dari wireless sensor ini diantaranya : 
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1. Dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar 

2. Dapat digunakan pada daya yang terbatas. 

3. Dapat digunakan untuk kondisi dan pemrosesan data secara mobile. 

4. Mempunyai topologi jaringan yang dinamis 

5. Dapat dikembangkan untuk skala besar. 

 

2.1.2 Arsitektur Wireless Sensor Network (WSN) 

Pada Gambar 2.2 menunjukkan gambaran umum WSN, dapat dilihat node 

sensor yang berukuran kecil disebar pada suatu area sensor. Node sensor tersebut 

memiliki kemampuan untuk merutekan data yang dikumpulkan ke node lain yang 

berdekatan. Data dikirimkan melalui transmisi radio kemudian diteruskan menuju 

BS (Base Station) atau sink node yang merupakan penghubung antara node sensor 

dan user. Informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai platform seperti 

koneksi internet atau satelit sehingga memungkinkan user untuk dapat mengakses 

secara realtime melalui remote server. 

 

Gambar 2.2 Arsitektur WSN 

Sumber : (http://virtual-labs.ac.in) 

 Setiap node dalam Wireless Sensor Network (WSN) terdiri dari lima 

komponen yaitu kontroller/mikrokontroler, memori, sensor/akuator, perangkat 

komunikasi dan catu daya. Umumnya catu daya yang dipakai adalah baterai. 
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Komponen – komponen dari sebuah node ditunjukkan pada Gambar 2.3 dibawah 

ini. 

 

Gambar 2.3 Komponen-komponen Penyusun Node dalam WSN 

Sumber : (E, Sugiarto, & Sakti, 2009) 

1. Communication device (perangkat komunikasi) 

Komponen yang berfungsi untuk menerima/mengirim data dengan 

menggunakan protokol IEEE 802.15.4 atau IEEE 802.11b/g kepada device 

atau node lainnya. 

2. Mikrokontroler 

Berfungsi untuk melakukan fungsi perhitungan, mengontrol dan 

memproses device – device yang terhubung dengan mikrokontroler. 

3. 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. 
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4. Memory 

Berfungsi sebagai tambahan memori bagi sistem Wireless Sensor, pada 

dasarnya sebuah unit mikrokontroler memiliki unit memori sendiri.  

5. Power supply 

Berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem Wireless Sensor secara 

keseluruhan.  

 

2.1.3 Penerapan Wireless Sensor Network (WSN) 

Teknologi Wireless Sensor Network (WSN) sangatlah membantu apabila 

diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, adapun beberapa contoh penerapan 

WSN diantaranya adalah: 

1. Bidang monitoring area / lingkungan 

Contoh: monitoring aktifitas gunung, monitoring populasi hewan, dll. 

2. Bidang kesehatan 

Contoh: monitoring penyakit dari jarak jauh, monitoring kadar udara, dll. 

3. Bidang llmiah 

Contoh: monitoring suhu dan kelembapan suatu area, dll. 

 

2.2 Arduino 

Arduino adalah prototipe platform elektronik opensource yang terdiri dari 

mikrokontroler, bahasa pemrograman, dan IDE (Integrated Development 

Environment). Arduino adalah alat untuk membuat aplikasi interaktif, yang 

dirancang untuk mempermudah proyek bagi pemula tetapi masih cukup fleksibel 

bagi para ahli untuk mengembangkan proyek-proyek yang kompleks.  
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2.2.1 Arduino Uno SMD R3 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328. Dalam 

bahasa Italy “Uno” berarti satu, maka peluncuran arduino ini diberi nama Uno. 

Arduino ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, 

untuk mengaktifkan cukup menghubungkannya ke komputer dengan sebuah kabel 

USB atau mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan 

baterai. (Arduino, 2003) 

Adapun beberapa kelebihan dari perangkat arduino, diantaranya adalah : 

1. Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada 

bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. 

2. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna Laptop yang 

tidak memiliki port serial/RS232 bisa menggunakan port USB. 

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

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

        

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Arduino Uno R3 Tampak Atas (Kiri) dan Tampak Bawah (Kanan) 

Sumber : (http://arduino.cc) 
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Untuk contoh modul dari Arduino Uno R3 bisa dilihat pada Gambar 2.4 

diatas. Sedangkan untuk melakukan proses compile ataupun upload program pada 

arduino, biasanya Arduino menggunakan kabel usb seperti Gambar 2.5 dibawah 

ini 

 

Gambar 2.5 Kabel USB pada Arduino Uno R3 

Sumber : (http://arduino.cc) 

Secara umum arduino terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Hardware: papan input/output (I/O)  

2. Software: software arduino meliputi IDE untuk menulis program, driver 

untuk koneksi dengan komputer, contoh program dan library untuk 

pengembangan program.  

Pada Tabel 2.1 dibawah ini akan dijelaskan secara singkat spesifikasi dari 

perangkat arduino uno smd R3: 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Uno SMD R3 

Mikrokontroler ATmega328 

Tegangan pengoperasian 5V 

Tegangan input yang 

disarankan 
7-12V 

Batas tegangan input 6-20V 

Jumlah pin I/O digital 14 (6 di antaranya menyediakan keluaran PWM) 

Jumlah pin input analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 
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Memori Flash 
32 KB (ATmega328), sekitar 0.5 KB digunakan oleh 

bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

 

2.2.2 Daya (Power) 

Dalam hal daya Arduino Uno dapat disuplai melalui koneksi USB atau 

dengan sebuah power suplai eksternal. Suplai eksternal (non-USB) dapat 

diperoleh dari sebuah adaptor AC ke DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan 

dengan mencolokkan sebuah center-positive plug yang panjangnya 2,1 mm ke 

power jack dari board. Kabel lead dari sebuah battery dapat dimasukkan dalam 

header/kepala pin Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor Power. 

Board Arduino Uno dapat beroperasi pada sebuah suplai eksternal 6 

sampai 20 Volt. Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7 V, kiranya pin 5 Volt 

mungkin mensuplai kecil dari 5 Volt dan board Arduino Uno bisa menjadi tidak 

stabil. Jika menggunakan suplai yang lebih dari besar 12 Volt, voltage regulator 

bisa kelebihan panas dan membahayakan board Arduino Uno. Range yang 

direkomendasikan adalah 7 sampai 12 Volt. 

Pin-pin dayanya adalah sebagai berikut:  

1. VIN. Tegangan input ke Arduino board ketika board sedang 

menggunakan sumber suplai eksternal (seperti 5 Volt dari koneksi USB 

atau sumber tenaga lainnya yang diatur). Kita dapat menyuplai tegangan 

melalui pin ini, atau jika penyuplaian tegangan melalui power jack, 

aksesnya melalui pin ini. 
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2. 5V. Pin output ini merupakan tegangan 5 Volt yang diatur dari regulator 

pada board. Board dapat disuplai dengan salah satu suplai dari DC power 

jack (7-12V), USB connector (5V), atau pin VIN dari board (7-12). 

Penyuplaian tegangan melalui pin 5V atau 3,3V membypass regulator, dan 

dapat membahayakan board. Hal itu tidak dianjurkan. 

3. 3V3. Sebuah suplai 3,3 Volt dihasilkan oleh regulator pada board. Arus 

maksimum yang dapat dilalui adalah 50 mA. 

4. GND. Pin ground. 

 

2.2.3 Memori 

ATmega328 mempunyai 32 KB yang bersifat non-volatile, digunakan 

untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. (dengan 0,5 KB 

digunakan untuk bootloader). ATmega 328 juga mempunyai 2 KB SRAM (Static 

Random Access Memory) yang volatile (hilang saat daya dimatikan), digunakan 

oleh variable-variabel di dalam program. dan 1 KB EEPROM (Electrically 

Erasable Programmable Read-Only Memory) yang dapat dibaca dan ditulis (read 

and write).  

2.2.4 Input dan Output 

 Setiap 14 pin digital pada Arduino Uno dapat digunakan sebagai input dan 

output. Fungsi-fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 Volt. Setiap pin dapat 

memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah 

resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm. Selain itu, beberapa pin 

mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: 
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1. Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan 

memancarkan (TX) serial data TTL (Transistor-Transistor Logic). Kedua 

pin ini dihubungkan ke pin-pin yang sesuai dari chip Serial Atmega8U2 

USB-ke-TTL. 

2. External Interrupts: pin ke 2 dan pin ke 3. Pin-pin ini dapat 

dikonfigurasikan untuk dipicu sebuah interrupt (gangguan) pada suatu 

nilai rendah, suatu kenaikan atau penurunan yang besar, atau suatu 

perubahan nilai.  

3. PWM (Pulse Width Modulation): pin yang digunakan meliputi pin 3, 5, 6, 

9, 10, dan 11. Memberikan 8-bit PWM output dengan fungsi 

analogWrite(). 

4. SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin-pin ini mensupport 

komunikasi SPI menggunakan SPI library. 

5. LED: 13. Ada sebuah LED yang terpasang, terhubung ke pin digital 13. 

Ketika pin bernilai HIGH LED menyala, ketika pin bernilai LOW LED 

mati. 

2.3 Software Arduino IDE  

2.3.1 Tampilan dan Tools pada Arduino IDE 

Arduino IDE adalah software yang ditulis menggunakan java dan 

berdasarkan pengolahan seperti, avr-gcc, dan perangkat lunak open source lainnya 

(Djuandi, 2011). Arduino IDE terdiri dari: 

1. Editor program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis 

dan mengedit program dalam bahasa processing. 

http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
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2. Verify / 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 mikrokontroller di dalam papan arduino. 

Pada Gambar 2.6 dibawah ini adalah tampilan utama software Arduino IDE,  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.6 Tampilan Utama Software Arduino IDE 

Sumber : (http://arduino.cc) 

Pada Gambar 2.6 terdapat menu bar, area putih untuk editing 

sketch, sedangkan area hitam dapat kita sebut sebagai progress area, dan paling 

bawah dapat kita sebut sebagai “status bar”. Berikut adalah penjelasan menu pada 

software arduino IDE. 

1. Verify : Mengecek apakah  ada kesalahan atau tidak pada program  

2. Upload : Memasukkan kode program kedalam modul Arduino 

3. New : Membuat program baru 

4. Open : Membuka program yang pernah dibuat 

5. Save : Menyimpan program yang sudah dibuat 
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2.3.2 Bahasa Pemograman Arduino 

Arduino ini bisa dijalankan di komputer dengan berbagai macam platform 

karena didukung atau berbasis Java. Source program yang dibuat untuk aplikasi 

mikrokontroler adalah bahasa C/C++ dan dapat digabungkan dengan assembly.  

1. Struktur  

Setiap program Arduino (biasa disebut sketch) mempunyai dua buah 

fungsi yang harus ada, antara lain: 

a) void setup( ) {   } 

Semua kode didalam kurung kurawal akan dijalankan hanya satu kali 

ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. 

b) void loop( ) {   } 

Fungsi ini akan dijalankan setelah setup (fungsi void setup) selesai. 

Setelah dijalankan satu kali fungsi ini akan dijalankan lagi, dan lagi 

secara terus menerus sampai catu daya (power) dilepaskan. 

2. Serial 

Serial digunakan untuk komunikasi antara arduino board, komputer atau 

perangkat lainnya. Arduino board memiliki minimal satu port serial yang 

berkomunikasi melalui pin 0 (RX) dan 1 (TX) serta dengan komputer 

melalui USB. Jika menggunakan fungsi – fungsi ini, pin 0 dan 1 tidak 

dapat digunakan untuk input digital atau output digital. Terdapat beberapa 

fungsi serial pada arduino, antara lain: 

a) Serial.begin ( ) 

Fungsi ini digunakan untuk transmisi data serial dan mengatur data 

rate dalam bits per second (baud). Untuk berkomunikasi dengan 
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komputer gunakan salah satu dari angka ini: 300, 600, 1200, 2400, 

4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, atau 115200. 

b) Serial.available ( ) 

Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan jumlah data byte 

(characters) yang tersedia dan membacanya dari port serial. Data 

tersebut adalah data yang telah tiba dan disimpan dalam buffer serial 

yang menampung sampai 64 bytes. 

c) Serial.read ( ) 

Fungsi digunakan untuk membaca data serial yang masuk. 

d) Serial.print ( ) dan Serial.println ( ) 

Fungsi ini digunakan untuk mencetak data ke port serial dalam format 

text ASCII. Sedangkan fungsi Serial.println ( )sama seperti fungsi 

Serial.print ( ) hanya saja ketika menggunakan fungsi ini akan 

mencetak data dan kemudian diikuti dengan karakter newline atau 

enter. 

3. Syntax 

 Berikut ini adalah elemen bahasa C yang dibutuhkan untuk format 

penulisan. 

a) // (komentar satu baris) 

Kadang diperlukan untuk memberi catatan pada diri sendiri apa arti 

dari kode-kode yang dituliskan. Cukup menuliskan dua buah garis 

miring dan apapun yang kita ketikkan dibelakangnya akan diabaikan 

oleh program. 
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b) /*   */ (komentar banyak baris) 

Digunakan untuk menulis beberapa baris sebagai komentar. Semua hal 

yang terletak di antara dua simbol tersebut akan diabaikan program. 

c) {   } (kurung kurawal) 

Digunakan untuk mendefinisikan kapan blok program mulai dan 

berakhir (digunakan juga pada fungsi dan pengulangan). 

d) ; (titk koma) 

Setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma (jika ada titik 

koma yang hilang maka program tidak akan bisa dijalankan). 

4. Tipe Data 

Sebuah program secara garis besar dapat didefinisikan sebagai instruksi 

untuk memindahkan angka dengan cara yang cerdas. Tipe data inilah yang 

digunakan untuk memindahkannya.  

a) int (integer) 

Digunakan untuk menyimpan angka dalam 2 byte (16 bit). Tidak 

mempunyai angka desimal dan menyimpan nilai dari -32,768 sampai 

32,767. 

b) long (long) 

Digunakan untuk menyimpan angka dalam 4 byte (32 bit). Mempunyai 

rentang dari -2,147,483,648 sampai 2,147,483,647. 

c) boolean (boolean) 

Variabel sederhana yang digunakan untuk menyimpan nilai TRUE 

(benar) atau FALSE (salah). Sangat berguna karena hanya 

menggunakan 1 bit  dari RAM. 
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d) float (float) 

Digunakan untuk angka desimal (floating point). Memakai 4 byte (32 

bit) dari RAM dan mempunyai rentang dari -3.4028235E+38 dan 

3.4028235E+38. 

e) char (character) 

Menyimpan 1 karakter menggunakan kode ASCII (misalnya „A‟ = 65). 

Hanya memakai 1 byte (8 bit) dari RAM. 

5. Operator Matematika 

Operator yang digunakan untuk memanipulasi angka (bekerja seperti 

matematika yang sederhana).  

a) = (sama dengan) 

Membuat sesuatu menjadi sama dengan nilai yang lain (misalnya: x = 

10 * 2, x sekarang sama dengan 20). 

b) % (persen) 

Menghasilkan sisa dari hasil pembagian suatu angka dengan angka 

yang lain (misalnya: 12 % 10, ini akan menghasilkan angka 2). 

c) + (penjumlahan) 

Menjumlahkan nilai dari suatu variabel dengan nilai variabel yang lain 

d) – (pengurangan) 

Mengurangkan nilai dari suatu variabel dengan nilai variabel yang lain 

e) * (perkalian) 

Mengalikan nilai dari suatu variabel dengan nilai variabel yang lain 

f) / (pembagian) 

Membagikan nilai dari suatu variabel dengan nilai variabel yang lain 
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6. Operator Pembanding 

Digunakan untuk membandingkan nilai logika. 

a) == 

Sama dengan (misalnya: 12 == 10 adalah FALSE (salah) atau 12 == 12 

adalah TRUE (benar)). 

b) != 

Tidak sama dengan (misalnya: 12 != 10 adalah TRUE (benar) atau 12 

!= 12 adalah FALSE (salah)). 

c) < 

Lebih kecil dari (misalnya: 12 < 10 adalah FALSE (salah) atau 12 < 12 

adalah FALSE (salah) atau 12 < 14 adalah TRUE (benar)). 

d) > 

Lebih besar dari (misalnya: 12 > 10 adalah TRUE (benar) atau 12 > 12 

adalah FALSE (salah) atau 12 > 14 adalah FALSE (salah)). 

7. Struktur Pengaturan 

Program sangat tergantung pada pengaturan apa yang akan dijalankan 

berikutnya, berikut ini adalah elemen dasar pengaturan. 

a) If else, dengan format seperti berikut ini: 

if (kondisi) { } 

else if (kondisi) { } 

else { } 

Dengan struktur seperti diatas program akan menjalankan kode yang 

ada di dalam kurung kurawal jika kondisinya TRUE, dan jika tidak 
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(FALSE) maka akan diperiksa apakah kondisi pada else if dan jika 

kondisinya FALSE maka kode pada else yang akan dijalankan. 

b) While, dengan format seperti berikut ini: 

While(kondisi) {} 

Dengan struktur ini, while akan melakukan pengulangan terus menurus 

dan tak terbatas sampai kondisi didalam kurung ( ) menjadi false. 

c) for, dengan format seperti berikut ini: 

for (int i = 0; i < #pengulangan; i++) { } 

Digunakan bila ingin melakukan pengulangan kode di dalam kurung 

kurawal beberapa kali, ganti #pengulangan dengan jumlah 

pengulangan yang diinginkan. Melakukan penghitungan ke atas 

dengan i++ atau ke bawah dengan i–-. 

8. Operator Boolean 

Operator ini dapat digunakan dalam kondisi if, antara lain: 

a) && (logika and), dengan format seperti berikut ini: 

if (digitalRead(2) == HIGH  && digitalRead(3) == HIGH) {} 

Digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true hanya jika kedua 

input bernilai HIGH. 

b) | | (logika or), dengan format seperti berikut ini: 

if (x > 0 || y > 0) {} 

Digunakan bila ingin mendapatkan nilai yang true hanya jika nilai x 

dan y lebih besar dari 0. 

9. Digital 

a) pinMode(pin, mode) 
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Digunakan untuk menetapkan mode dari suatu pin, pin adalah nomor 

pin yang akan digunakan dari 0-19 (pin analog 0-5 adalah 14-19). 

Mode yang bisa digunakan adalah INPUT atau OUTPUT. 

b) digitalWrite(pin, value) 

Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai OUTPUT, pin tersebut dapat 

dijadikan HIGH (5 volts) atau LOW (diturunkan menjadi ground). 

c) digitalRead(pin) 

Ketika sebuah pin ditetapkan sebagai INPUT maka anda dapat 

menggunakan kode ini untuk mendapatkan nilai pin tersebut apakah 

HIGH (5 volts) atau LOW (diturunkan menjadi ground). 

10. Analog 

Arduino adalah mesin digital tetapi mempunyai kemampuan untuk 

beroperasi di dalam analog. Berikut ini cara untuk menghadapi hal yang 

bukan digital 

a) analogWrite(pin, value) 

Beberapa pin pada Arduino mendukung PWM (pulse width 

modulation) yaitu pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ini dapat merubah pin hidup 

(on) atau mati (off) dengan sangat cepat sehingga membuatnya dapat 

berfungsi layaknya keluaran analog.  

b) analogRead(pin) 

Ketika pin analog ditetapkan sebagai INPUT anda dapat membaca 

keluaran voltase-nya. Keluarannya berupa angka antara 0 (untuk 0 

volts) dan 1024 (untuk 5 volts). 
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2.4 Xbee 

2.4.1 Xbee Series 2 Chip Antenna dan Xbee Pro Series 2 Wire Antenna) 

Xbee series 2 modul RF dirancang untuk beroperasi dalam protokol 

ZigBee dengan biaya yang murah dan jaringan sensor nirkabel menggunakan daya 

yang relatif rendah, sehingga modul ini dapat melakukan pengiriman maupun 

penerimaan data yang handal antara perangkat dengan jarak yang jauh. Modul ini 

beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz. 

Xbee series 2 ini mempunyai beberapa model antena, salah duanya adalah 

chip antenna dan wire antenna. Chip antenna merupakan suatu chip keramik yang 

terletak pada board modul Xbee, bentuknya lebih kecil. Chip antenna memiliki 

pola radiasi cardoid, yang artinya sinyal dilemahkan dalam berbagai arah dan 

sangat baik digunakan dalam area yang tidak terlalu besar atau kecil. Sedangkan 

wire antenna merupakan suatu antena kawat yang terletak pada board modul 

Xbee, wire antenna memiliki pola radiasi omndirectional yang artinya jarak 

transmisi maksimum hampir sama pada semua arah ketika antena tersebut tegak 

lurus terhadap modul, bisa dlihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Xbee Series 2 Chip Antenna (kiri) dan Xbee Series 2 Wire Antenna (kanan) 

Sumber : (http://adafruit.com) 
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Pada Gambar 2.7 diatas merupakan gambar dari modul Xbee series 2 

dengan menggunakan chip antenna (kiri) dan juga pada Gambar 2.7 merupakan 

modul Xbee series 2 yang menggunakan wire antenna (kanan).  

Kemudian kita lihat pada Tabel 2.2 dibawah ini akan dijelaskan secara 

singkat perbedaan dari kedua modul yakni, modul Xbee pro series 2 dengan chip 

antenna dan modul Xbee pro series 2 dengan wire antenna. 

Tabel 2.2 Perbedaan modul Xbee pro series 2 (chip antenna dan wire antenna) 

Chip Antenna Wire Antenna 

Jarak jangkauan indoor 133 ft atau 40 

meter. 

 

Jarak jangkauan indoor 300 ft (90 

meter) dan 200 ft (60 meter) 

 

Jarak jangkauan outdoor line of sight 

400 ft atau 120 meter. 

 

Jarak jangkauan outdoor line of sight 2 

miles atau 3200 meter dan 5000 ft atau 

1500 meter (variant lainnya). 

 

 

Transmit power output 2 mW (+ 3 

dbm). 

 

 

Transmit power output 50 mW (+ 17 

dbm). 

 

 

Receiver sensitivity -98 dbm (1 % 

pakcet error rate). 

 

Receiver sensitivity -102 dbm. 

 

Antena menggunakan chip antenna. 

 

 

Antena menggunakan wire antenna 

. 

 

2.4.2 Komunikasi Serial Xbee Series 2 

Xbee series 2 merupakan sebuah modul yang terdiri dari transmitter dan 

receiver melalui port serial. Melalui port serial inilah Xbee dapat berkomunikasi 

secara UART (Universal Asincrhounus Recivier Transmiter). Gambar 2.8 

menunjukkan diagram sistem aliran data secara UART. (Inc, 2007) 
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Gambar 2.8 Diagram Sistem Aliran Data UART pada Xbee 

Sumber : (http://adafruit.cc) 

2.4.3 AT / Transparent Mode 

Dalam mode transparent/AT, modul Xbee bertindak sebagai pengganti 

serial line. Semua data UART (Universal Asincrhounus Recivier transmiter) 

diterima melalui pin input lalu akan ditransmisikan. Ketika data tersebut diterima 

maka data akan dikirimkan keluar (Xbee lainnya) melalui pin output. Data atau 

paket yang diterima bisa ditujukan ke satu sasaran (point to point) atau ke 

beberapa sasaran (star/broadcast). (Inc, 2007) 

 

2.4.4 Coordinator, Router, dan End Device 

 Pada jaringan ZigBee terdapat tiga jenis node, yaitu: 

1. Coordinator 

Sebuah node yang berfungsi untuk membentuk suatu jaringan. 

Coordinator bertanggung jawab untuk membangun operating channel dan 

PAN (Personal Area Network) ID untuk suatu jaringan. Coordinator dapat 

membentuk suatu jaringan dengan mengijinkan router dan end device 

untuk bergabung dalam jaringan tersebut. Setelah jaringan terbentuk, 

fungsi coordinator seperti router (dapat berpartisipasi dalam routing paket 

dan menjadi sumber atau tujuan untuk paket data).  
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2. Router 

Sebuah node yang membuat / menjaga informasi jaringan dan 

menggunakan informasi ini untuk menentukan rute untuk paket data. Agar 

suatu router dapat mengijikan router lain dan end device untuk bergabung, 

sebelumnya router tersebut harus terlebih dahulu bergabung dengan 

jaringan yang ada. Router dapat berpartisipasi dalam routing paket dan 

menjadi sumber atau tujuan untuk paket data.  

3. End device 

End device harus selalu berinteraksi atau terhubung dengan 

coordinator atau router untuk dapat menerima dan mengirimkan data. End 

device juga dapat menjadi sumber atau tujuan untuk paket data tetapi tidak 

bisa untuk menentukan rute paket data.  

2.4.5 Xbee Shield 

Xbee shield merupakan suatu board yang dapat menghubungkan board 

arduino untuk berkomunikasi secara nirkabel atau wireless menggunakan modul 

Xbee atau Zigbee bisa dilihat pada Gambar 2.9 

Kemudian pada Xbee shield juga memiliki dua jumper yang terbuat dari 

plastik yang dapat di removeable dari tiga pin pada shied yang berlabel 

Xbee/USB. Jumper ini menentukan komunikasi serial Xbee agar terhubung pada 

komunikasi serial antar mikrokontroller atau USB pada board arduino. Apabila 

ingin mengupload suatu program cukup mengganti posisi jumper kearah USB, 

dan apabila ingin mengetahui proses komunikasi node 1 dengan node yang lain 

bisa mengganti jumper pada posisi XBEE (arduino.cc, 2013). Bisa dilihat pada 

Gambar 2.9 dibawah ini. 
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Gambar 2.9 Xbee Shield tampak atas (kiri) tampak bawah (kanan)  dan mode 

jumper (kiri, warna kuning) 

Sumber : (http://adafruit.cc) 

2.4.6 Xbee Usb Adapter dan Software X-CTU 

Xbee usb adapter merupakan alat untuk menghubungkan modul Xbee ke 

komputer dengan kabel mini usb yang kemudian dapat dikonfigurasi 

menggunakan software X-CTU yang sudah disediakan oleh vendor digi. software 

X-CTU merupakan software yang digunakan untuk mengkonfigurasi Xbee agar 

dapat berkomunikasi dengan Xbee lainya. Parameter yang harus diatur adalah 

PAN ID (Personal Area Network) yaitu suatu parameter yang menggunakan id 

dimana tugasnya mengatur radio mana saja yang dapat berkomunikasi. Agar dapat 

berkomunikasi PAN ID dalam satu jaringan harus sama. Selanjutnya Xbee dapat 

berkomunikasi point to point ataupun bisa juga point to multipoint (broadcast). 

Pada Gambar 2.10 bisa kita lihat bentuk dari xbee usb adapter dan juga kabel usb.  
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Gambar 2.10 Xbee Usb Adapter tampak atas (kiri) tampak bawah (kanan)  dan 

Kabel Mini Usb (tengah) 

Sumber : (http://adafruit.cc) 

Software X-CTU memiliki 4 menu utama yang bisa dilihat pada Gambar 2.11. 

Dari 4 menu yang disediakan kita bisa mengatur port, parameter, mode node 

maupun cara kerja yang kita inginkan pada xbee. 

 

Gambar 2.11 Tampilan Utama Software X-CTU 

Sumber : (http://digi.com) 



29 
 

 

Dari keempat menu yang disediakan X-CTU masing-masing memiliki tugas dan 

fungsi yang berbeda. Berikut adalah fungsi dari keempat menu tersebut: 

1. PC Settings 

Pada menu ini mengijinkan pengguna untuk memilih COM port yang 

diinginkan dan mengkonfigurasi port tersebut sesuai pengaturan Xbee yang 

diinginkan. Terdapat tombol Test / Query pada tab PC Settings, tombol ini 

digunakan untuk menguji COM port yang telah dipilih, jika pengaturan dan COM 

port benar, maka akan muncul kotak dialog respon seperti pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Kotak Dialog Respon 

Sumber : (http://digi.com) 

2. Range Test 

Pada menu ini, pengguna dapat melakukan pengujian range test antara dua 

Xbee dengan mengirimkan paket data yang ditentukan pengguna dan 

memverifikasi apakah paket data yang dikirim sama dengan yang diterima. 

3. Terminal 

Pada menu ini, pengguna memungkikan akses ke COM port komputer 

dengan program terminal emulation. Tab ini juga memungkinkan untuk 

mengakses firmware Xbee menggunakan AT commands dan dapat mengirim atau 

menerima data dalam format Hex dan ASCII dengan memilih Assemble Packet 
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4. Modem Configuration Tab 

Pada menu ini, pengguna dapat melakukan pemrograman pada pengaturan 

firmware Xbee dan merubah versi firmwarenya melalui Graphical User Interface 

(GUI). Terdapat 4 fungsi dasar dalam modem configuration, yaitu: 

a) Menyediakan fasilitas GUI untuk mengatur firmware pada Xbee. 

b) Read dan write firmware ke mikrokontroller Xbee. 

Untuk dapat membaca (read) firmware Xbee, pertama hubungkan 

Xbee dengan Xbee usb adapter yang telah terhubung dengan kabel mini 

usb, kemudian hubungkan kabel tersebut ke komputer melalui interface 

usb. Jalankan aplikasi X-CTU pada computer. Selanjutnya atur com port  

dan kemudian pada menu Modem Configuration, klik “Read” pada bagian 

Modem Parameter and Firmware. bisa dilihat pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13 Menu Modem Configuration Read 

Sumber : (http://digi.com) 
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Setelah firmware Xbee telah terbaca, terdapat tiga warna dalam 

pengaturan konfigurasi yaitu hitam yang berarti read-only dan tidak bisa 

dirubah nilainya, kemudian hijau yang berarti nilai default Xbee dan biru 

yang berarti nilai yang pengguna tentukan sesuai keinginan. Untuk 

mengubah nilai parameter yang bisa dirubah, klik paramater tersebut 

kemudian ketik nilai yang baru sesuai keinginan pengguna. Untuk 

memudahkan pengisian nilai, terdapat deskripsi atau keterangan dalam 

pengisian nilai pada setiap parameter yang berada pada bagian bawah.  

Setelah semua nilai – nilai yang baru masuk, maka nilai tersebut dapat 

disimpan ke memori non-volatile pada Xbee. Klik tombol “Write” pada 

bagian Modem Parameter and Firmware untuk menyimpan konfigurasi 

parameter ke memori pada Xbee. bisa dilihat pada Gambar 2.14 

 

Gambar 2.14 Menu Modem Configuration Write 

Sumber : (http://digi.com) 
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Sebagai contoh penulis mengatur beberapa parameter yang terlihat pada 

Tabel 2.3 dibawah ini, antara lain :   

Tabel 2.3 Contoh parameter yang diubah pada menu Modem Configuration 

Menu Konfigurasi 

Modem XBEE XB24-ZB 

Function Set ZIGBEE ROUTER AT 

Version  228C 

Networking 
PAN ID : 2015 

(Suatu nilai id yang bisa dirubah sesuai keinginan user) 

Addressing 
DH = 0000 

DL = FFFF 

Apabila konfigurasi sudah selesai maka akan ada beberapa informasi yang 

mengatakan kalau setiing parameter “OK” dan kemudian jangan lupa 

untuk di write sehingga nantinya akan ada juga informasi yang 

mengatakan kalau write parameter “complete” bisa dilihat pada Gambar 

2.14 diatas . Perlu diingat konfigurasi pada menu modem configuration 

hanyalah beberapa contoh yang biasa disetting. Konfigurasi bisa dirubah 

setiap saat tergantung dari kebutuhan jaringan WSN.  

c) Meng-update firmware pada Xbee 

User dapat meng-update firmware pada Xbee baik melalui web Klik 

“Download New Versions” pada bagian Versions Klik tombol Web. bisa 

dilihat pada Gambar 2.15 dibawah ini. 

 

Gambar 2.15 Menu save / load (kiri) dan menu update firmware (kanan) 

Sumber : (http://digi.com)  
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d) Save atau load modem profile 

X-CTU dapat menyimpan dan men-load profil modem atau 

konfigurasi yang telah disimpan, ini sangat berguna ketika paramater 

konfigurasi yang sama ditetapkan pada beberapa Xbee yang berbeda. bisa 

dilihat pada Gambar 2.15 diatas. 

2.4.7 Topologi Point to Point 

Topologi point to point adalah topologi yang membangun hubungan 

langsung antara dua node jaringan. Dalam jaringan sensor nirkabel atau WSN ini 

dapat menggunakan topologi point to point. Jenis node dan parameter yang harus 

dikonfigurasi agar dua Xbee dapat berkomunikasi secara point to point adalah 

salah satu node harus menjadi coordinator dan lainnya menjadi router atau end 

device. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.16 (kiri). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Topologi point to point (kiri) dan Topologi point to multipoint (kanan) 

Sumber : (http:// inetdaemon.com)  

2.4.8 Topologi Point to Multipoint 

Topologi point to multipoint adalah topologi yang membangun hubungan 

antara beberapa node, yang dimana suatu node dapat berkomunikasi dengan 

beberapa node secara broadcast. Jenis node dan parameter yang harus 
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dikonfigurasi agar suatu Xbee dapat berkomunikasi secara point to multipoint 

adalah salah satu node harus menjadi coordinator dan lainnya menjadi router atau 

end device. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.16 (kanan). Pada 

Tabel 2.4 akan membahas sedikit perbedaan pada topologi point to point dengan 

topologi point to multipoint 

Tabel 2.4 Perbedaan topologi point to point degan toplogi point to multipoint 

Point to Point Point to Multipoint 

Hubungan antara 2 node Hubungan antara beberapa node 

Hubungan antara 1 transmitter dan 1 

receiver 

Hubungan antara 1 transmitter dan 

beberapa receiver 

Nilai DH dan DL pada transmitter 

(coordinator) harus sama dengan nilai 

SH dan SL pada receiver (router/end 

device) 

Nilai DH dan DL pada receiver 

(router/end device) harus sama dengan 

nilai SH dan SL pada transmitter 

(coordinator) 

Nilai DH dan DL pada transmitter 

(coordinator), dan beberapa receiver 

(router/end device) harus sama, yakni 

diisikan dengan DH = 0000, DL = FFFF 

yang memiliki arti bahwa data akan 

dikirimkan secara broadcast 

 

2.5 Parameter Received Signal Strength Indicator (RSSI)  

RSSI singkatan dari received signal strength indicator adalah suatu 

parameter yang menunjukkan kekuatan sinyal yang diterima pada antarmuka 

antenna, dapat digunakan untuk menganalisis sinyal yang diterima dari BTS. 

Umumnya, modul TRX dari BTS mendeteksi kekuatan sinyal yang diterima dan 

kemudian mengirimkan kuat sinyal dari interface antena berdasarkan link gain 

penerima. Ketika sinyal terlalu kuat atau terlalu lemah, RSSI tinggi atau rendah 

maka alarm RSSI akan muncul. RSSI yang normal bervariasi dalam kasus yang 

berbeda-beda. Ketika tidak ada pelanggan dan interferensi, RSSI berkisar antara -

113 dBm sampai -96 dBm dan perbedaan antara RSSI main dan diversity berada 
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dalam range 10 dB. RSSI dapat berfluktuasi dengan trafik yang ada. Pada jam 

sibuk RSSI akan naik, sementara di diluar jam sibuk, RSSI dapat kembali normal. 

2.6 Sensor Suhu LM35 

2.6.1 Pengertian dan Konsep Sensor Suhu LM35 

Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi 

untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. 

LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan 

dengan sensor suhu yang lain, LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang 

rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan 

dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. 

Meskipun tegangan sensor ini dapat mencapai 30 volt akan tetapi yang 

diberikan kesensor adalah sebesar 5 volt, sehingga dapat digunakan dengan catu 

daya tunggal dengan ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60 

µA hal ini berarti LM35 mempunyai kemampuan menghasilkan panas (self-

heating) dari sensor yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah 

yaitu kurang dari 0,5ºC pada suhu 25ºC. 

2.6.2 Struktur Sensor Suhu LM35 

Sensor suhu LM35 memiliki beberapa tipe dengan kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, diantaranya :  

1. LM35, LM35A memiliki jangkauan antara -55ºC hingga +150ºC 

2. LM35C, LM35CA memiliki jangkauan antara -40ºC hingga +110ºC 

3. LM35D, LM35DZ memiliki jangkauan antara 0ºC hingga +100ºC 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sensor suhu dengan tipe 

LM35DZ dengan jangkauan antara 0ºC hingga +100ºC. Untuk lebih jelasnya 

mengenai bentuk dan skematik dari LM35DZ bisa melihat Gambar 2.17 dibawah 

ini. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Sensor suhu LM35DZ (kiri) dan skematik rangkaian (kanan) 

Sumber : (http:// instructables.com)   

Gambar diatas menunjukan bentuk dari LM35 tampak depan dan tampak 

atas. LM35DZ memiliki 3 pin  dimana ketiganya memiliki tugas masing-masing 

diantaranya, pin 1 berfungsi sebagai sumber tegangan kerja dari LM35, pin 2 atau 

tengah digunakan sebagai tegangan keluaran (data) atau Vout dengan jangkauan 

kerja dari 0 Volt sampai dengan 1,5 Volt dengan tegangan operasi sensor LM35 

yang dapat digunakan antara 4 Volt sampai 30 Volt, dan pin 3 adalah pin ground . 

Secara prinsip sensor akan melakukan penginderaan pada saat perubahan 

suhu setiap suhu 1ºC akan menunjukan tegangan sebesar 10 mV. Pada 

penempatannya LM35 dapat ditempelkan dengan perekat atau dapat pula disemen 

pada permukaan akan tetapi suhunya akan sedikit berkurang sekitar 0,01 ºC 

karena terserap pada suhu permukaan tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan 

selisih antara suhu udara dan suhu permukaan dapat dideteksi oleh sensor LM35 
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sama dengan suhu disekitarnya, jika suhu udara disekitarnya jauh lebih tinggi atau 

jauh lebih rendah dari suhu permukaan, maka LM35 berada pada suhu permukaan 

dan suhu udara disekitarnya . 

Jarak yang jauh diperlukan penghubung yang tidak terpengaruh oleh 

interferensi dari luar, dengan demikian digunakan kabel selubung yang ditanahkan 

sehingga dapat bertindak sebagai suatu antenna penerima dan simpangan 

didalamnya, juga dapat bertindak sebagai perata arus yang mengkoreksi pada 

kasus yang sedemikian, dengan mengunakan metode bypass kapasitor dari Vin 

untuk ditanahkan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan prinsip kerja sensor 

LM35 sebagai berikut: 

1 Suhu lingkungan dideteksi menggunakan bagian IC yang peka terhadap 

suhu  

2 Suhu lingkungan ini diubah menjadi tegangan listrik oleh rangkaian di 

dalam IC, dimana perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan 

tegangan output. 

3 Pada seri LM35 

Tiap perubahan 1
o
C akan menghasilkan perubahan tegangan output 

sebesar 10mV atau  Vout=10 mV/
o
C 

2.6.3 Karakteristik Sensor Suhu LM35 

Sensor suhu LM35 memiliki beberapa karakteristik yang membedakan 

dengan sensor suhu yang lainnya. Beberapa karakteristik tersebut antara lain : 

1. Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan 

suhu 10 mVolt/ºC, sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius. 

2. Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5ºC pada suhu 25ºC  
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3. Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55ºC sampai +150ºC. 

4. Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt. 

5. Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 µA. 

6. Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (low-heating) yaitu kurang dari 

0,1ºC pada udara diam. 

7. Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA. 

8. Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar ± ¼ ºC. 

2.7 Protocol Routing Open Shortest Path First (OSPF) 

2.7.1 Definisi OSPF 

Protocol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing 

dengan cara saling mengirimkan paket sehingga terbentuk table routing, 

sedangkan routing sendiri berarti proses pencarian rute untuk memindahkan 

informasi dari source node ke destination node berdasarkan table routing. Jadi 

dapat disimpulkan protocol routing adalah suatu aturan untuk mempertukarkan 

informasi routing dari source node ke destination node melalui rute tertentu  

berdasarkan table routing 

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu protocol perutean 

yang banyak digunakan dalam skala menengah sampai besar karena memiliki 

tingkat skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan  

protocol routing yang lain. Protocol ini dalam implementasinya bersifat hierarki 

routing (konsep area), maksudnya jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa 

kelompok area yang dibuat bertingkat, sehingga penyebaran informasi lebih 

teratur dan tersegmentasi, sehinga penggunaan bandwith jaringan menjadi lebih 
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baik, lebih cepat mencapai konvergensi, dan lebih akurat dalam menentukan rute-

rute terbaik menuju kesebuah lokasi. 

2.7.2 Protocol Link State 

Open Shortest Path First (OSPF) bisa juga disebut sebagai protokol 

routing link state yaitu suatu protocol yang dapat mengetahui kondisi network 

secara akurat. Masing - masing node memiliki gambaran jelas tentang informasi 

node tetangganya pada jaringan yang sama. Beberapa karakteristik link state 

adalah : 

1. Dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan network 

2. Mengirim update ketika terjadi pada perubahan pada network 

3. Mengirim update secara periodik pada waktu interval tertentu 

Protocol link state akan melakukan update routing ketika menjumpai perubahan 

link atau topology network. Apabila ada node yang mendeteksi perubahan ini, 

node tersebut akan menghasilkan informasi yang bernama link state advertisement 

(LSA) yang berisi informasi tentang status link, kemudian node tersebut akan 

mengirimkannya ke node tetangga. Pertukaran informasi inilah yang nantinya 

akan menghasilkan status masing – masing node beserta kondisi link nya. 

2.7.3 Packet Message OSPF 

Ada 5 jenis paket yang digunakan OSPF untuk berkomunikasi. Kelima 

paket tersebut yaitu : 

1. Hello Packet 

Paket yang digunakan untuk identifikasi neighbor (node tetangga). Pada 

umumnya paket yang dikirimkan secara berkala misalkan 30 detik. 
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2. Database Description (DBD) 

Paket yang berisi rangkuman (summary) link-state database (LSDB), yaitu 

informasi tentang router id (RID) dan sequence number untuk masing-

masing LSA yang ada pada LSDB 

3. Link-State Request (LSR) 

Paket yang digunakan untuk merequest database topologi dari sebuah 

node tetangga 

4. Link-State Update (LSU) 

Paket yang merespon terhadap paket LSR 

5. Link-State Acknoledgment 

Paket yang men-ACK paket LSU yang sudah diterima  

Berikut adalah gambar dari beberapa paket OSPF. bisa dilihat pada Gambar 2.18 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.18 Paket OSPF 

Sumber : (http:// belajarcomputernetwork.com)  

2.7.4 Proses OSPF 

Secara garis besar, proses OSPF dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Membentuk adjacancy node 

Proses membangun hubungan dengan router terdekat (node tetangga). 

Melalui hello packet yang dikirimkan melalui alamat multicast sebagai 
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tujuan dan disertai field yang berisi neighbor ID. Yang kemudian 

dilanjutkan pertukaran informasi sesuai media yang digunakan. 

2. Menentukan DR dan BDR (jika diperlukan) 

Pada media broadcast multiaccess, pemilihan DR (Designated Route) 

sangat diperlukan sebagai penyebar informasi tentang keadaan semua 

router yang ada dalam jaringan, semua paket yang dikirim dalam jaringan 

akan disebar melalui DR atau BDR (Backup Designated Route). Oleh 

karena itu, pemilihan DR atau BDR merupakan proses penting. 

Penentuannya berdasarkan nilai prioritas yang dimiliki tiap router dengan 

nilai prioritas 0-255. Posisi DR dan BDR ini tidak akan berubah sampai 

terjadi kerusakan pada router (DR dan BDR) tersebut, walaupun pada satu 

waktu ada router yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi. Apabila jika 

ada 2 buah router memiliki nilai prioritas yang sama, maka yang dipilih 

adalah yang memiliki router ID tertinggi. 

3. Mengumpulkan keadaan (state) dalam jaringan  

Setelah terbentuk hubungan antar router, berikutnya akan melakukan 

pertukaran informasi state dan jalur-jalur yang ada didalam jaringan. 

Berikutnya akan ditentukan node mana yang dijadikan 

sebagai master (mengirim data terlebih dulu) dan node mana yang 

dijadikan  sebagai slave (mendengarkan lebih dulu). Setelah itu, dilakukan 

fase Exchange dimana dilakukan pertukaran Database Description Packet, 

yang berisi tentang seluruh ringkasan status untuk seluruh media yang ada 

dalam jaringan. Jika informasi yang diperlukan masih belum ada di 
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database, maka pengirim akan melakukan pengiriman semua informasi 

state yang ada dalam jaringan (fase Loading State).  

4. Memilih rute terbaik 

Setelah semua informasi tersimpan di dalam database, selanjutnya 

menentukan rute terbaik untuk dimasukkan ke dalam table routing, dinilai 

berdasarkan cost, yaitu seberapa dekat dan cepatnya sebuah rute. Rute 

yang dimasukkan ke table adalah rute yang terbaik dan siap melakukan 

forwarding data. 

5. Memelihara routing table 

Ketika suatu rute sudah masuk dalam routing table, maka harus dijaga 

terus, jika sewaktu-waktu ada perubahan di jaringan yang mempengaruhi 

nilai cost suatu rute. Setelah tercapai keadaan convergence (semua router 

sudah mengetahui semua informasi tentang router tetangganya), router 

siap melakukan pertukaran informasi. 

2.7.5 Table OSPF  

Ada 3 buah table / database penting yang terlibat dalam proses OSPF, 

ketiganya dimiliki oleh router diantaranaya : 

1. Adjacency table 

Table ini berisi daftar semua router tetangga 

2. Topological table 

Table ini berisi seluruh informasi tentang router yang berada dalam 1 area 

3. Routing table 

Cost terendah untuk mencapai router atau network lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini menggunakan 

rekayasa perangkat lunak pada perangkat node WSN dengan beberapa tahapan-

tahapan yang dijelaskan pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Penentuan Kriteria Sistem 

Pada tahap ini penulis menggunakan RSSI sebagai parameternya. 

Selanjutnya untuk menemukan rute terbaik berdasarkan parameter RSSI, 

nilai RSSI akan dibandingkan terlebih dahulu lalu dipilih nilai RSSI yang 

pada saat itu berada pada kondisi LOW (mendekati nol). Untuk kriteria 
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keberhasilan maka dilakukan pengamatan dari hasil penentuan rute 

terbaik. Pada tahap ini selanjutnya akan dibahas pada BAB III, BAB IV, 

sampai Lampiran pengujian. 

3.1.2 Desain Perangkat dan algoritma 

Pada tahap ini akan menentukan algoritma perbandingan rute. Jadi 

calon rute terbaik akan dipilih dan dibandingkan dengan calon rute yang 

lain  melalui proses perbandingan RSSI yang pada saat itu berada pada 

kondisi LOW. Pada tahap ini selanjutnya akan dibahas pada BAB III di 

bagian tabel 3.3 tentang perbandingan calon rute terbaik 

3.1.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan membuat perancangan sistem dimana didalamnya 

berisi berisi proses cara kerja sistem yang meliputi proses sebelum 

convergen dan sesudah convergen. Kemudian proses perancangan 

hardware maupun perancangan software. Untuk perancangan hardware 

meliputi pembuatan rangkaian push button, desain topologi, sampai 

menentukan node WSN, dll. Untuk perancangan dari segi software 

meliputi pembuatan flowchart, setting xbee pada software XCTU, sampai 

compile program arduino pada software arduino IDE.   Pada tahap ini 

selanjutnya akan dibahas pada BAB III pada sub bab 3.2 blok diagram dan 

sub bab 3.3 perancangan sistem 
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3.1.4 Pengujian Perangkat 

Pada tahap ini akan membahas prosedur pengujian mulai dari 

pengujian rute terbaik, pengujian tempat, sampai pengujian jarak, dll. Pada 

tahap ini selanjutnya akan dibahas pada BAB IV dan Lampiran 

3.1.5 Kesimpulan 

Setelah semua tahapan-tahapan pada metode penelitian sudah 

diterapkan, maka diperoleh kesimputan terhadap penelitian penentuan rute 

terbaik. Kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang terjadi 

pada saat melakukan pengujian. Pada tahap ini selanjutnya akan dibahas 

pada BAB V di bagian kesimpulan 

Gambar 3.2 merupakan gambar blok diagram sistem yang merupakan 

penjelasan singkat dari perancangan sistem yang dibuat pada judul tugas akhir 

“Penentuan Rute Terbaik Pada WSN (Wireless Sensor Network) Berdasarkan 

Parameter RSSI (Received Signal Strength Indicator)”. 
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Gambar 3.2 Blok diagram sistem 
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3.2 Blok Diagram 

Dari blok diagram sistem diatas terbagi atas cara kerja 4 node yaitu node 

coordinator, node router A (RA), node router B (RB), dan node router C (RC). 

Pada masing-masing node memiliki 2 proses, yaitu proses pengenalan dan proses 

permintaan data. Untuk tiap prosesnya memiliki 3 bagian yaitu bagian input, 

bagian proses, dan bagian output. Berikut adalah penjelasan ketiga bagian 

tersebut. 

3.2.1 Proses pengenalan node (sebelum convergen)    

a) Bagian input 

Pada bagian input pertama-tama node RA, RB, dan RC tidak akan 

melakukan proses apapun apabila node coordinator tidak mengirimkan 

pesan ke salah satu node ataupun node coordinator dalam hal ini mati 

(tidak ada sumber daya). Ketika node coordinator memiliki sumber 

daya maka dengan sendirinya node RA, RB, dan RC akan siap-siap 

menerima paket dari node coordinator. Paket tersebut dinamakan 

sebagai hello packet.  

b) Bagian proses 

Pada bagian proses, dimana node coordinator sudah aktif dan akan 

mengirimkan hello packet secara broadcast ke semua node. Pesan 

hello yang dikirimkan node coordinator ke node RA, RB, dan RC 

adalah #H*. apabila RA, RB, dan RC sudah mendapatkan paket tadi 

kini RA, RB dan RC wajib mengkonfirmasi ke node coordinator kalau 

paket yang dikirimkan oleh node coordinator sudah terkirim.  
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Dengan mengirimkan pesan konfirmasi ini secara tidak langsung 

node coordinator sudah mengenal node RA, RB, dan RC. Akan tetapi 

node RA tidak mengenal node RB, dan RC begitu juga sebaliknya. 

Oleh sebab itu node RA, RB dan RC kini menunggu perintah dari node 

coordinator untuk mengirimkan hello packet tadi. Nantinya node 

coordinator akan memberikan perintah untuk meneruskan hello packet 

ke node RA, RB dan RC dengan cara mengirimkan pesan sesuai 

dengan kode pesan dari node masing-masing. Berikut adalah kode 

pesan forward untuk meneruskan hello packet. Seperti yang terlihat 

pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Kode Pesan Broadcast Hello Packet 

Node Status Pesan 

Dari Ke 
Hello 

Packet 
Konfirmasi 

Perintah 

forward 

Status 

koneksi 

Coordinator 

Router A (RA) #H* A @1 C.RA1 

Router B (RB) #H* B @2 C.RB1 

Router C (RC) #H* C @3 C.RC1 

Router A 
Router B (RB) 7 U 

- 
A.B1 

Router C (RC) 7 V A.C1 

Router B 
Router A (RA) 8 W 

- 
B.A1 

Router C (RC) 8 X B.C1 

Router C 
Router A (RA) 9 Y 

- 
C.A1 

Router B (RB) 9 Z C.B1 

Dengan adanya proses pengenalan antar node ini, diharapkan semua 

node yang berada pada satu jaringan WSN akan saling mengenal 

(convergen).  
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c) Bagian output 

Pada bagian output, kini semua node memiliki informasi status 

koneksi yang meberitahukan node mana saja yang terhubung 

dengannya. Sehingga node sudah saling mengenal dengan node 

tetangganya bisa juga dikatakan hubungan antar node menjadi 

convergen. Jadi apabila nanti ada node yang ingin berkomunikasi 

dengan node lain, node tersebut akan melihat table routing terlebih 

dahulu sebelum melakukan proses komunikasi ke node yang lain. Pada 

blok diagram diatas apabila semua node melakukan proses broadcast, 

terima, maupun forward hello packet dengan baik maka dapat 

dikatakan bahwa hubungan antara keempat node yakni node 

coordinator, node RA, node RB, dan node RC saling mengenal 

(convergen) dengan informasi node tetangga yang dimiliki.  

3.2.2 Proses permintaan data (sesudah convergen) 

Setelah melakukan proses diatas, kini hubungan antar node 1 dengan 

node yang lain bisa dikatakan sudah convergen. Jadi langkah selanjutnya 

adalah user bisa meminta data suhu pada node yang diinginkan, berikut 

adalah 3 bagian pada proses permintaan data. 

a) Bagian input   

Pada bagian input, terdapat 3 buah push button dan 6 buah LED 

yang berada pada node coordinator. Rangkaian push button dan LED 

yang berada di node coordinator ini tugasnya hanyalah membantu 

node coordinator dalam proses pertukaran informasi, baik itu 

informasi tentang routing maupun informasi tentang permintaan atau 
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penerimaan data. Sedangkan pada node RA, RB, dan RC inputnya 

hanyalah kode request data, bisa kode dari node coordinatornya 

langsung bisa juga kode dari node tetangga. Biasanya hal ini terjadi 

apabila node request tidak mengenal dengan node coordinator (tidak 

terhubung langsung). Sebelum masuk proses ini, sebelumnya semua 

node melakukan proses routing terlebih dahulu dengan mengirimkan 

beberapa paket termasuk hello packet sampai akhirnya jaringan 

menjadi convergen. Sehingga node yang berhasil membangun 

hubungan dengan tetangganya maka indicator pada node tersebut akan 

menyala, begitu juga yang terjadi pada node coordinator.  

Apabila semua node dalam hal ini node RA, RB, dan RC berhasil 

membangun hubungan dengan node coordinator maka indicator LED 

untuk hubungan node coordinator dengan node RA, RB, dan RC akan 

menyala. Apabila yang berhasil berhubungan hanya beberapa node, 

maka bisa dikatakan hanya beberapa node itu saja yang indikatornya 

menyala pada node coordinator. Oleh karena itu pada penelitian ini 

user bisa meminta data dengan 2 cara, pertama meminta data pada 

node request secara langsung (terjadi apabila hubungan antara node 

coordinator dan node request connect). Dan yang kedua meminta data 

pada node request secara tidak langsung dengan meminta bantuan 

node via (terjadi apabila hubungan antara node coordinator dan node 

request tidak terhubung sedangkan node via terhubung dengan node 

coordinator dan juga node request). Permintaan data sendiri dilakukan 



50 
 

 

dengan cara menekan tombol push button yang ada pada node 

coordinator. 

b) Bagian Proses 

Pada bagian ini proses permintaan data bisa dilakukan dengan 

melihat 2 kondisi. Kondisi pertama kondisi hubungan node 

coordinator dengan node request adalah connected. Dan kondisi yang 

kedua kondisi node coordinator dengan node request disconnected. 

Pada penelitian ini penulis mengasumsikan node RA, RB dan RC 

sudah convergen dengan node coordinator dan berada pada kondisi 

connected. Jadi user bisa menekan salah satu push button yang 

tersedia, jika ingin mengetahui data suhu dari RA user bisa menekan 

tombol RA, hal yang sama juga terjadi pada RB dan RC. Misalkan 

yang ditekan user adalah tombol RC maka tugas coordinator 

selanjutnya adalah mengirimkan kode permintaan data kepada node 

RC, kemudian node coordinator menunggu hasilnya.  

Untuk kode permintaan data setiap node berbeda-beda hal ini 

dilakukan untuk mengurangi adanya packet yang bertabrakan dan juga 

packet loss. seperti yang terlihat pada tabel 3.2 di bawah ini. 

Tabel 3.2 Kode Permintaan Data Suhu 

Node Kode Pesan 

Dari Ke Connected Disconnected 

Coordinator 

RA *conn.a# *diss.a# 

RB *conn.b# *diss.b# 

RC *conn.c# *diss.c# 
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Apabila kode sudah dikirimkan kini tugas node yang dimintai data 

suhu untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal ini tugas node RC adalah 

menghitung data suhu, menghitung parameter RSSI semua node yang 

sudah dikenal, kemudian membandingkan parameter RSSI, dan yang 

terakhir membungkus data dan parameter menjadi 1 field data.  

Perlu diingat parameter yang digunakan adalah parameter RSSI 

suatu parameter untuk mengukur sinyal node mana yang terkuat, 

dalam penelitian ini penulis menggunakan pin 6 pada xbee untuk 

perhitungan RSSI. Parameter inilah yang nantinya akan dijadikan 

sebagai penentuan rute terbaik, rute dimana data akan dilewatkan dari 

source node ke destination node (proses request) kemudian dari 

destination node ke source node (proses reply). Apabila pada saat 

pemilihan rute terdapat beberapa calon rute yang dihasilkan maka 

disinilah tugas parameter RSSI untuk memilih rute yang benar-benar 

terbaik dengan cara membandingkan beberapa calon rute. Seperti yang 

terlihat pada tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3 Perbandingan Calon Rute Terbaik 

Node 
Koneksi Perbandingan RSSI Kirim Ke 

Source Destination 

C RC 

Hanya C Tidak ada perbandingan C 

Hanya RA Tidak ada perbandingan RA 

Hanya RB Tidak ada perbandingan RB 

C & RA C > RA C 

C & RA C < RA RA 

C & RB C > RB C 

C & RB C < RB RB 

RA & RB RA > RB RA 

RA & RB RA < RB RB 

C & RA & RB C = RA = RB Pertama Koneksi 



52 
 

 

Node 
Koneksi Perbandingan RSSI Kirim Ke 

Source Destination 

C RA 

Hanya C Tidak ada perbandingan C 

Hanya RB Tidak ada perbandingan RB 

Hanya RC Tidak ada perbandingan RC 

C & RB C > RB RB 

C & RB C < RB RB 

C & RC C > RC RC 

C & RC C < RC RC 

RB & RC RB > RC RB 

RB & RC RB < RC RC 

C & RA & RB C = RA = RB Pertama Koneksi 

C RB 

Hanya C Tidak ada perbandingan C 

Hanya RA Tidak ada perbandingan RA 

Hanya RC Tidak ada perbandingan RC 

C & RA C > RA C 

C & RA C < RA RA 

C & RC C > RC C 

C & RC C < RC RC 

RA & RC RA > RC RA 

RA & RC RA < RC RC 

C & RA & RB C = RA = RB Pertama Koneksi 

c) Bagian output 

Pada bagian output dari sisi node RC, kini node RC selaku node 

yang direquest oleh user akan mengirimkan data suhu ke node 

coordinator. Kemudian data suhu akan dikirimkan melewati rute 

terbaik berdasarkan parameter RSSI yang sudah diambil, 

dibandingkan, dan juga ditetapkan sebagai rute terbaik.  

Selanjutnya dari sisi node coordinator yaitu selaku node request, 

akan menampilkan beberapa informasi antara lain :  

1) Data suhu node router yang dituju sesuai dengan inputan push button 

2) Rute terbaik yang terdiri dari rute node pengirim suhu (destination 

node), node via, dan juga node penerima (source node). 
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3.3 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem WSN yang dilakukan, dapat dilihat berdasarkan 

tahap setiap proses yang akan dijalankan pada Gambar 3.3 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Bagan Tahap Proses Perancangan Sistem 

Gambar 3.3 merupakan bagan proses perancangan sistem yang akan 

dilakukan. Pada bagan ini proses sistem dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap 

pertama yang dilakukan adalah menyiapkan hardware yang dibutuhkan dalam 

sistem serta membuat desain topologinya. Selanjutnya tahap kedua yang 

dilakukan adalah membuat skrip pada software arduino IDE dan meng-compile 

program, yang selanjutnya di upload ke dalam modul mikrokontroller arduino 

uno. Kemudian yang terakhir tahap ketiga yang dilakukan adalah memastikan 

indicator LED dan push button berjalan dengan baik, kemudian memastikan juga 

kevalidan data suhu yang akan dikirimkan, dan yang terakhir memastikan proses 
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berjalannya data sesuai dengan routing yang ditentukan. Selanjutnya menentukan 

calon rute yang kemungkinan dilewati data, kemudian mengambil nilai RSSI dan 

membandingkannya. RSSI dengan kondisi LOW (mendekati 0) yang akan dipilih 

sebagai rute terbaik. 

3.4 Desain Topologi 

Pada perancangan sistem ini menggunakan model topologi point to 

multipoint. Model topologi ini memungkinkan node untuk berkomunikasi dengan 

2 node atau lebih asalkan tetap dalam 1 jaringan. Pada saat pengujian nanti akan 

menggunakan 2 macam topologi.  

3.4.1 Topologi A 

Pada percobaan pertama menggunakan topologi A seperti Gambar 3.4 di 

bawah ini. Karakteristik topologi ini yaitu semua node saling terhubung 

dengan node yang lain  

 

 

 

 

Gambar 3.4 Topologi A 

Pada perencanaan sistem WSN menggunakan topologi A ini, 

diharapkan proses pengiriman masing-masing node dapat berjalan dengan 

lancar. Berikut adalah skenario perencanaan sistem WSN yang diterapkan 

pada topologi A diatas. 
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a) Jumlah node yang digunakan berjumlah 4 buah node, yaitu 1 buah 

node coordinator, dan 3 buah node router yang terdiri dari node RA, 

node RB, dan node RC 

b) Node coordinator akan mengirimkan hello packet ke semua node yang 

terhubung dengannya, ini dilakukan untuk menjalin hubungan dengan 

node tetangga. Dalam topologi ini node coordinator akan 

mengirimkan hello packet ke node RA, node RB, dan node RC. Lama 

pengiriman hello packet adalah kurang lebih 25 detik 

c) Apabila node RA, node RB, dan node RC menerima hello packet 

tersebut maka akan langsung mengirimkan packet konfirmasi ke node 

coordinator. Jika node coordinator menerima packet konfirmasi yang 

dikirimkan maka sudah dipastikan node tersebut sudah convergen 

dengan node coordinator. 

d) Node coordinator memerintahkan node yang terhubung dengannya 

untuk menyebarkan hello packet tadi ke tetangga node mereka  

e) Apabila yang diperintahkan node RA maka node RA menyebarkan 

hello packet ke node RB dan node RC. Lama packet yang dikirimkan 

adalah selama 30 detik. Jika node RB dan node RC menerima packet 

dari RA maka node RB dan node RC langsung mengirim packet 

konfirmasi ke node RA.  

f) Apabila yang diperintahkan node RB maka node RB menyebarkan 

hello packet ke node RA dan node RC. Lama packet yang dikirimkan 

adalah selama 30 detik. Jika node RA dan node RC menerima packet 
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dari RA maka node RA dan node RC langsung mengirim packet 

konfirmasi ke node RB.  

g) Apabila yang diperintahkan node RC maka node RC menyebarkan 

hello packet ke node RA dan node RB. Lama packet yang dikirimkan 

adalah selama 30 detik. Jika node RA dan node RB menerima packet 

dari RC maka node RA dan node RB langsung mengirim packet 

konfirmasi ke node RA.  

h) Terdapat 3 buah push button dan 6 buah indicator LED pada sisi node 

coordinator yang difungsikan sebagai tombol untuk request data suhu 

(push button). Dan juga sebagai tanda node mana saja yang terhubung 

dengan node coordinator (LED) 

i) User menekan salah satu tombol push button yang berada pada node 

coordinator. Tombol yang ditekan harus 1 tombol tidak boleh lebih 

dari 1. 

j) Apabila yang ditekan tombol RC, maka node coordinator akan 

melakukan proses request dengan cara melihat node tetangga menuju 

node RC dan juga node RC, kemudian meminta nilai RSSInya 

kemudian membandingkannya sampai bertemu dengan RC. Nilai yang 

mendekati 0 yang dipilih menjadi rute terbaik. Apabila sudah bertemu 

RC selanjutnya RC merekam data suhu melakukan proses reply 

dengan cara melihat node tetangga menuju node coordinator atau node 

coordinatornya langsung, kemudian meminta nilai RSSInya kemudian 

membandingkannya. Dan yang terakhir meneruskan data suhu tersebut 

melewati rute terbaik sampai ke tujuan akhir yaitu node coordinator 
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k) Apabila yang ditekan tombol RA, maka node coordinator akan 

melakukan proses request dengan cara melihat node tetangga menuju 

node RA dan juga node RA, kemudian meminta nilai RSSInya 

kemudian membandingkanya sampai bertemu dengan RA. Nilai yang 

mendekati 0 yang dipilih menjadi rute terbaik. Apabila sudah bertemu 

RA selanjutnya RA merekam data suhu melakukan proses reply 

dengan cara melihat node tetangga menuju node coordinator atau node 

coordinatornya langsung, kemudian meminta nilai RSSInya kemudian 

membandingkanya. Dan yang terakhir meneruskan data suhu tersebut 

melewati rute terbaik sampai ke tujuan akhir yaitu node coordinator 

l) Apabila yang ditekan tombol RB, maka node coordinator akan 

melakukan proses request dengan cara melihat node tetangga menuju 

node RB dan juga node RB, kemudian meminta nilai RSSInya 

kemudian membandingkanya sampai bertemu dengan RB. Nilai yang 

mendekati 0 yang dipilih menjadi rute terbaik. Apabila sudah bertemu 

RB selanjutnya RB merekam data suhu melakukan proses reply 

dengan cara melihat node tetangga menuju node coordinator atau node 

coordinatornya langsung, kemudian meminta nilai RSSInya kemudian 

membandingkanya. Dan yang terakhir meneruskan data suhu tersebut 

melewati rute terbaik sampai ke tujuan akhir yaitu node coordinator 

m) Node coordinator menerima informasi mengenai data suhu beserta 

node mana saja yang dilewatkan. Lalu node coordinator 

menampilkannya pada serial monitor. 
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3.4.2 Topologi B 

Pada percobaan kedua menggunakan topologi B seperti Gambar 3.5 di 

bawah ini. Karakteristik topologi ini yaitu semua node saling terhubung 

kecuali node coordinator dengan node RC  

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Topologi B 

Pada perencanaan sistem WSN menggunakan topologi B, diharapkan 

proses pengiriman masing-masing node dapat berjalan dengan lancar. 

Berikut adalah skenario perencanaan sistem WSN yang diterapkan pada 

topologi B diatas. 

a) Jumlah node yang digunakan berjumlah 4 buah node, yaitu 1 buah 

node coordinator, dan 3 buah node router yang terdiri dari node RA, 

node RB, dan node RC 

b) Node coordinator akan mengirimkan hello packet ke semua node yang 

terhubung dengannya, ini dilakukan untuk menjalin hubungan dengan 

node tetangga. Dalam topologi ini node coordinator akan 

mengirimkan hello packet ke node RA, dan node RB Lama pengiriman 

hello packet adalah kurang lebih 25 detik 
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c) Apabila node RA dan node RB menerima hello packet tersebut maka 

akan langsung mengirimkan packet konfirmasi ke node coordinator. 

Jika node coordinator menerima packet konfirmasi yang dikirimkan 

maka sudah dipastikan node tersebut sudah convergen dengan node 

coordinator. 

d) Node coordinator memerintahkan node yang terhubung dengannya 

untuk menyebarkan hello packet tadi ke tetangga node mereka  

e) Apabila yang diperintahkan node RA maka node RA menyebarkan 

hello packet ke node RB dan node RC. Lama packet yang dikirimkan 

adalah selama 30 detik. Jika node RB dan node RC menerima packet 

dari RA maka node RB dan node RC langsung mengirim packet 

konfirmasi ke node RA.  

f) Apabila yang diperintahkan node RB maka node RB menyebarkan 

hello packet ke node RA dan node RC. Lama packet yang dikirimkan 

adalah selama 30 detik. Jika node RA dan node RC menerima packet 

dari RA maka node RA dan node RC langsung mengirim packet 

konfirmasi ke node RB.  

g) Terdapat 3 buah push button dan 6 buah indicator LED pada sisi node 

coordinator yang difungsikan sebagai tombol untuk request data suhu 

(push button). Dan juga sebagai tanda node mana saja yang terhubung 

dengan node coordinator (LED) 

h) User menekan salah satu tombol push button yang berada pada node 

coordinator. Tombol yang ditekan harus 1 tombol tidak boleh lebih 

dari 1. 
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i) Apabila yang ditekan tombol RC, maka node coordinator akan 

melakukan proses request dengan cara melihat node tetangga menuju 

node RC. kemudian meminta nilai RSSInya lalu membandingkanya 

sampai bertemu dengan RC. Nilai yang mendekati 0 yang dipilih 

menjadi rute terbaik. Apabila sudah bertemu RC selanjutnya RC 

merekam data suhu melakukan proses reply dengan cara yang sama 

dengan request sampai ke tujuan akhir yaitu node coordinator 

j) Apabila yang ditekan tombol RA, maka node coordinator akan 

melakukan proses request dengan cara melihat node tetangga menuju 

node RA. kemudian meminta nilai RSSInya lalu membandingkanya 

sampai bertemu dengan RA. Nilai yang mendekati 0 yang dipilih 

menjadi rute terbaik. Apabila sudah bertemu RA selanjutnya RA 

merekam data suhu melakukan proses reply dengan cara yang sama 

dengan request sampai ke tujuan akhir yaitu node coordinator  

k) Apabila yang ditekan tombol RB, maka node coordinator akan 

melakukan proses request dengan cara melihat node tetangga menuju 

node RB. kemudian meminta nilai RSSInya lalu membandingkanya 

sampai bertemu dengan RB. Nilai yang mendekati 0 yang dipilih 

menjadi rute terbaik. Apabila sudah bertemu RB selanjutnya RB 

merekam data suhu melakukan proses reply dengan cara yang sama 

dengan request sampai ke tujuan akhir yaitu node coordinator  

l) Node coordinator menerima informasi mengenai data suhu beserta 

node mana saja yang dilewatkan. Lalu node coordinator 

menampilkannya pada serial monitor. 
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3.5 Hardware (Perangkat Keras) 

3.5.1 Rangkaian Skematik 

Pada penelitian ini sebelum membuat perangkat kerasnya, dibuat 

skematiknya (rangkaian simulasi) terlebih dahulu yang bertujuan untuk membantu 

agar nantinya tidak ada kesalahan pada rangkaian perangkat keras yang 

sesungguhnya. Untuk node coordinator bisa dilihat pada Gambar 3.6 dan untuk 

node router pada Gambar 3.7. 

1. Node coordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Sketch node coordinator 
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Keterangan : 

a) Pin 3 : PWM0/RSSI, untuk mengambil nilai RSSI 

b) Pin 5 : pbA, untuk mengaktifkan push button tombol RA 

c) Pin 6 : pbB, untuk mengaktifkan push button tombol RB 

d) Pin 7 : pbC, untuk mengaktifkan push button tombol RC 

e) Pin 8 dan 9 : untuk menyalakan led A warna merah dan biru 

f) Pin 10 dan 11 : untuk menyalakan led B warna merah dan biru 

g) Pin 12 dan 13 : untuk menyalakan led C warna merah dan biru 

h) VCC : sumber tegangan (5v – 9v) 

i) GND : ground 

2. Node router (RA, RB, RC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Sketch node router (RA, RB, RC) 
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Keterangan : 

a) Pin 9 : PWM0/RSSI, untuk mengambil nilai RSSI 

b) Pin 12 : untuk mengaktifkan led warna merah 

c) Pin 13 : untuk mengaktifkan led warna biru 

d) Pin A1 : untuk mengambil data suhu dengan sensor LM35  

e) VCC  : sumber tegangan (5v – 9v) 

f) GND  : ground 

3.5.2 Rangkaian Perangkat Keras 

1. Node Coordinator 

Pada node coordinator perangkat keras yang dibutuhkan yaitu rangkaian 

push button sebanyak 3 tombol (terdiri dari node RA, node RB, dan node RC) 

yang berfungsi untuk tombol user ketika ingin me-request data, rangkaian 

indicator LED sebanyak 6 LED dengan warna biru dan merah yang berfungsi 

sebagai alat bantu terhadap node mana saja yang terhubung dengan node 

coordinator. Kemudian modul mikrokontroller arduino uno yang digunakan untuk 

memproses data, modul xbee series 2 yang berfungsi untuk mengirim dan 

menerima data secara nirkabel, modul xbee shield sebagai penghubung antara 

modul arduino dengan modul xbee series 2, kabel jumper yang masuk dari pin 

RSSI-PWM pada xbee yang dihubungkan ke pin 3 digital arduino uno. Serta 

komponen pendukung lainnya. Hardware yang ada pada node coordinator bisa 

dilihat pada Gambar 3.8 di bawah ini. 
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(a)                                                           (b) 

 

 

 

 

 

                                               (c) 

Gambar 3.8 Modul Arduino Uno (a), Node Coordinator Tampak Keseluruhan 

(b), Rangkaian Push Button (c)  

2. Node RA, RB, dan RC 

Pada node RA RB dan RC perangkat keras yang dibutuhkan yaitu 

rangkaian indicator LED yang berfungsi sebagai alat bantu terhadap node mana 

saja yang terhubung, komponen sensor suhu LM35 yang dipasang menjadi 1 

bagian bersama indicator LED sensor suhu berfungsi sebagai data yang akan 

diproses lalu dikirimkan, modul mikrokontroller arduino uno yang digunakan 

untuk memproses data, modul xbee series 2 yang berfungsi untuk mengirim dan 

menerima data secara nirkabel, modul xbee shield sebagai penghubung antara 
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modul arduino dengan modul xbee series 2. Hardware yang ada node RA, RB, 

dan RC bisa dilihat pada Gambar 3.9 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

                                     (a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b)                                                          (c) 

Gambar 3.9 Node RA (a), Node RB (b), dan  Node RC (c) 

3.6 Pemrograman Arduino 

Untuk melakukan perancangan sistem ini terlebih dahulu harus membuat 

skrip atau melakukan pemrograman mikrokontroller arduino uno pada software 

arduino IDE. Agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang dibutuhkan maka 

diperlukan suatu beberapa prosedur sebelum membuat program, antara lain: 

1. Membuat format penulisan data / pesan (field data) 

2. Membuat flowchart dan skrip program 
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3.6.1 Format Penulisan Pesan 

Setiap data yang dikirimkan dari node satu ke node yang lain pastilah 

memiliki pesan-pesan didalamnya yang dibungkus menjadi satu kesatuan pesan. 

Dalam penelitian ini format penulisan pesan dibagi menjadi 4 bagian yaitu : 

1. Format penulisan broadcast hello packet 

2. Format penulisan data suhu 

3. Format penulisan parameter RSSI 

4. Format penulisan pesan routing 

Untuk pesan yang dikirim dari node coordinator ke node RA, RB dan RC 

sangatlah berbeda, begitu juga tipe pesan yang dikirim apakah broadcast atau 

request. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing format penulisan pesan. 

1. Format penulisan broadcast hello packet 

Pada Gambar 3.10 merupakan format penulisan broadcast hello packet 

yang ada pada node coordinator 

 

 

Gambar 3.10 Format Penulisan Broadcast Hello Packet 

Keterangan: 

Head : Header adalah pesan pembuka, untuk proses broadcast hello 

packet header diwakili dengan karakter „#‟ 

Data : Data adalah kode pesan yang dikirim, untuk proses broadcast 

hello packet data diwakili dengan karakter „H‟ 

Tail  : Tailer adalah pesan penutup, untuk proses broadcast hello packet 

tailer diwakili dengan karakter „*‟ 
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2. Format penulisan data suhu 

Pada Gambar 3.11 merupakan format penulisan data suhu yang ada pada 

node RA, RB, dan RC. Penulis asumsikan nilai data suhunya adalah 29 

derajat celcius..  

 

 

Gambar 3.11 Format Penulisan data suhu 

Keterangan: 

Head : Header adalah pesan pembuka, untuk format pesan data suhu 

header diwakili dengan karakter „@‟ 

Suhu : Suhu adalah nilai yang diperoleh dengan sensor LM35, nilai ini 

bisa berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan. Sebagai 

contoh untuk nilai suhu diwakili dengan nilai „29‟ 

Tail  : Tailer adalah pesan penutup, untuk format pesan data suhu tailer 

diwakili dengan karakter „%‟ 

3. Format penulisan parameter RSSI 

Pada Gambar 3.12 merupakan format penulisan parameter RSSI yang ada 

pada semua node (node coordinator, node RA, node RB, dan node RC) 

Penulis asumsikan nilai RSSInya adalah 3.  

 

 

Gambar 3.12 Format Penulisan Parameter RSSI 
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Keterangan: 

Head : Header adalah pesan pembuka, untuk format pesan parameter 

RSSI header diwakili dengan karakter „@‟ 

RSSI : RSSI adalah parameter yang bisa mengambil kekuatan sinyal. 

Pada penelitian ini sinyal yang diambil adalah sinyal dengan 

kondisi LOW. Sebagai contoh untuk nilai parameter RSSI 

diwakili dengan angka „3‟ 

Tail  : Tailer adalah pesan penutup, untuk format pesan parameter RSSI 

tailer diwakili dengan karakter „#‟ 

4. Format penulisan pesan routing 

Pada Gambar 3.13 merupakan format penulisan pesan pada saat routing. 

Format penulisan pesan yang dipakai untuk routing memiliki 6 bagian 

mulai dari header sampai tailer. Format ini hanya dimiliki oleh node 

coordinator saja, berikut adalah isi format penulisan pesan routing 

 

 

 

Gambar 3.13 Format Penulisan Pesan Routing 

Keterangan: 

Head : Header adalah pesan pembuka, untuk format pesan routing 

header diwakili dengan karakter „*‟ 

Id Request : Id Request yang mengartikan permintaan data yang ke berapa 

sebagai contoh permintaan yang pertama, diwakili dengan 

nilai „1‟ 
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Source : Source sebagai node awal (peminta data suhu) yang pada 

penelitian ini hanya diwakili oleh 1 node saja yakni node 

coordinator, untuk source diwakili nama node misalkan „C‟ 

Destination: Destination sebagai node tujuan, dimana node tersebut 

bergantung pada posisi push button yang direquest oleh user. 

Sebagai contoh destination adalah node RC jadi diwakili 

dengan karakter „RC‟ 

Via : Via adalah node penghubung antara source node dan 

destination node. Sebagai contoh via melewati node RA jadi 

untuk pesannya diwakili dengan karakter „RA‟ 

Data : Data adalah nilai yang diperoleh dengan sensor LM35, nilai 

ini bisa berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan node 

yang pada saat itu direquest. Sebagai contoh untuk data 

diwakili dengan nilai „27‟ 

Tail : Tailer adalah pesan penutup, untuk format pesan routing 

tailer diwakili dengan karakter „&‟. 

Untuk menghindari penumpukkan data pada saat proses request atau reply 

maka dibuatlah pemisah pesan yang diwakili dengan karakter „:‟. Jadi 

dengan begitu kemungkinan salah masuk data akan lebih kecil. 
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3.6.2 Flowchart dan Skrip Program 

Node Coordinator 

  



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Diagram alir pembuatan skrip pada node coordinator 

Berikut ini adalah penjelasan dari flowchart node coordinator yang ada 

pada Gambar 3.14 
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1. Inisialisasi 

Dalam pembuatan program pertama kali yang dilakukan adalah dengan 

membuat variabel yang dibutuhkan kemudian dikelompokkan dengan variabel-

variabel yang lain menjadi 1 menu bernama inisialisasi. Skrip inisialisasi ini harus 

ada pada setiap program, pada penelitian ini penulis mengelompokkan 2 

inisialisasi yakni inisialisas variabel dan inisialisasi port.  

/*________________________________________________________________ 

 

NAME     : RIZKY ADERUSMAN 

NIM      : 10.41020.0054 - S1 SISTEM KOMPUTER 

PROJECT  : TUGAS AKHIR - PERIODE OKTOBER 2015 

NODE     : COORDINATOR 

________________________________________________________________*/ 

 

 

//____________________ INISIALISASI VARIABEL ___________________// 

//VARIABEL PORT UNTUK LED, PUSH BUTTON, DAN RSSI 

int pA,pB,pC; 

int push_A = 5; 

int push_B = 6; 

int push_C = 7; 

byte ledA_merah = 8; 

byte ledA_biru  = 9; 

byte ledB_merah = 10; 

byte ledB_biru  = 11; 

byte ledC_merah = 12; 

byte ledC_biru  = 13; 

byte rssi_COOR  = 3;   

 

//VARIABEL FLAG 

boolean flagC1 = false; 

boolean flagC2 = false; 

boolean flagC3 = false; 

boolean flagC4 = false; 

 

//VARIABEL KONEKSI NODE 

byte koneksiA = 0; 

byte koneksiB = 0; 

byte koneksiC = 0; 

 

//VARIABEL KEMUNGKINAN RUTE 

byte ruteA_B0C0 = 0; 

byte ruteA_B0C1 = 0; 

byte ruteA_B1C0 = 0; 

byte ruteA_B1C1 = 0; 

byte ruteB_A0C0 = 0; 

byte ruteB_A0C1 = 0; 

byte ruteB_A1C0 = 0; 

byte ruteB_A1C1 = 0; 
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byte ruteC_A0B0 = 0; 

byte ruteC_A0B1 = 0; 

byte ruteC_A1B0 = 0; 

byte ruteC_A1B1 = 0; 

 

//VARIABEL LAMA UPDATE HELLO 

byte bh1 = 0; 

String inputhello = ""; 

boolean hellocomplete = false; 

 

//VARIABEL AKTIF NODE DAN LAMA MINTA DATA 

String buff; 

int ks; 

int kodestart = 5; 

 

//VARIABEL REQUEST DATA, RECEIVED DATA 

int i = 1; 

char array_data[5]; 

int id_request = 0; 

char source_node; 

char destination_node; 

char node_via; 

int rssi_A, rssi_B, int rssi_C; 

String inputdata = ""; 

boolean datadone = false; 

 

 

//______________________ INISIALISASI PORT _____________________// 

void setup() 

{ 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(push_A,INPUT); 

 pinMode(push_B,INPUT); 

 pinMode(push_C,INPUT); 

 pinMode(ledA_merah,OUTPUT); 

 pinMode(ledA_biru,OUTPUT); 

 pinMode(ledB_merah,OUTPUT); 

 pinMode(ledB_biru,OUTPUT); 

 pinMode(ledC_merah,OUTPUT); 

 pinMode(ledC_biru,OUTPUT); 

 pinMode(rssi_COOR,OUTPUT); 

 pinMode(kodestart,INPUT); 

 inputhello.reserve(200); 

 inputdata.reserve(200); 

} 

 

2. Program utama 

Setelah pembuatan variabel yang dibutuhkan maka selanjutnya adalah 

membuat program utama, dimana pada software arduino IDE program utamanya 

terletak pada function void loop(). Di function tersebut program akan dijalankan 

terus-menerus dari atas sampai bawah kemudian balik keatas lagi sampai bawah 
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lagi. Dimana program tersebut akan berhenti apabila ada skrip lain yang 

menghentikan program utama tersebut. Bisa juga dilakukan dengan cara menekan 

tombol reset pada modul mikrokontroller arduino uno. Pada program utama 

penulis membutuhkan bantuan 4 flag untuk mengaktifkan/menjalankan program 

lain dibawahnya. Sebagai contoh apabila flagC1 nilainya true / aktif maka 

program yang ada didalamnya seperti function broadcast_hello() juga ikut aktif 

karena pada inisialisasi diatas flagC1 nilai defaultnya adalah false. 

//________________________ PROGRAM UTAMA _______________________// 

void loop() 

{ 

 ulang: 

 if(flagC1==false) 

 { 

 Serial.println("BROADCAST HELLO PACKET"); 

 delay(1000); 

 flagC1=true; 

 } 

 else if(flagC1==true) 

 { 

 if(flagC2==false) 

 { 

 broadcast_hello(); 

 terima_konfirmasi(); 

 if(hellocomplete) 

 { 

 Serial.println(inputhello); 

 inputhello=""; 

 hellocomplete=false; 

 } 

 } 

 else if(flagC2==true) 

 { 

 if(flagC3==false) 

 { 

 delay(5000); 

 forward_hello();   

 delay(10000); 

 Serial.println("INFORMASI NODE AKTIF!!!"); 

 flagC3=true; 

 } 

 else if(flagC3==true) 

 { 

 if(flagC4==false) 

 { 

 terima_informasi(); 

 } 

 else if(flagC4==true) 

 { 
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 for(byte update=0; update<3600; update++) 

 { 

 request_data(); 

 if(datadone) 

 { 

 Serial.println(inputdata); 

 inputdata=””; 

 datadone=false; 

 } 

 delay(1000);  

 if(update==3600)  

 { 

 reset();  

 } 

 } 

 } 

 } 

 } 

 }   

} 

 

3. Function broadcast_hello 

Pada function ini bertujuan untuk menyebarkan hello packet secara 

broadcast ke semua node dengan cara mengirimkan pesan “#H*” secara 

berulang-ulang selama 25 detik 

//_______________________ broadcast_hello ______________________// 

void broadcast_hello() 

{ 

 Serial.println("#H*"); 

 delay(1000); 

 bh1 = bh1+1;   

 if(bh1==25) 

 { 

 flagC2=true; 

 } 

} 

 

4. Function terima_konfirmasi 

Pada function ini bertujuan apabila ada data masuk ke node coordinator 

yakni data balasan hello packet dari node yang lain. Tugas node coordinator 

selanjutnya adalah memilah apakah benar data yang masuk adalah datanya. Proses 

memilah sendiri dilakukan dengan cara pertama menampung data yang masuk 



76 
 

 

kemudian memilah apakah data yang masuk karakternya „A‟ atau „B‟ atau juga 

„C‟. Apabila data yang masuk adalah ketiga data tersebut maka selanjutnya 

memberikan nilai 1 terhadap koneksinya sebagai contoh nilai koneksiA=1. Jika 

data yang masuk selain ketiga karakter tersebut maka dipastikan data tersebut 

bukan milik node coordinator.  

//______________________ terima_konfirmasi _____________________// 

void terima_konfirmasi() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 inputhello+=konfirmasi_hello; 

 if(konfirmasi_hello == 'A') 

 { 

 Serial.println("RA Is Connected"); 

 digitalWrite(ledA_merah,HIGH); 

 koneksiA = 1; 

 delay(1000); 

 hellocomplete=true; 

 } 

 if(konfirmasi_hello == 'B') 

 { 

 Serial.println("RB Is Connected"); 

 digitalWrite(ledB_merah,HIGH); 

 koneksiB = 1; 

 delay(2000); 

 hellocomplete=true; 

 } 

 if(konfirmasi_hello == 'C') 

 { 

 Serial.println("RC Is Connected"); 

 digitalWrite(ledC_merah,HIGH); 

 koneksiC = 1; 

 delay(3000); 

 hellocomplete=true; 

 } 

 } 

} 

 

5. Function forward_hello 

Pada function ini bertujuan untuk memerintahkan node yang tehubung 

dengan node coordinator untuk meneruskan hello packet yang dimiliki. sebagai 

contoh apabila nilai koneksiA==1 itu berarti node RA suda terhubung dengan 

node coordinator. Jadi dengan demikian node coordinator bisa memerintahkan 
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node RA untuk menyebarkan hello packet, hal yang sama juga terjadi pada node 

RB dan node RC. Lama pergantian untuk memerintahkan forward hello adalah 50 

detik tiap node.  

//________________________ forward_hello _______________________// 

void forward_hello() 

{ 

 if(koneksiA==1) 

 { 

 Serial.println("FORWARD TO RA"); 

 delay(1000);   

 Serial.println("@1"); 

 delay(50000); 

 } 

 if(koneksiB==1) 

 { 

 Serial.println("FORWARD TO RB"); 

 delay(1000);   

 Serial.println("@2"); 

 delay(50000); 

 } 

 if(koneksiC==1) 

 { 

 Serial.println("FORWARD TO RC"); 

 delay(1000);   

 Serial.println("@3"); 

 delay(50000); 

 } 

} 

 

6. Function terima_informasi 

Pada function ini node coordinator menerima informasi node yang tidak 

tehubung dengannya. Apabila node coordinator ingin meminta data tapi kondisi 

node yang diminta tidak terhubung, maka bisa lewat node tetangga yang 

menghubungkan antara node coordinator dengan node yang tidak terhubung. 

Sebagai contoh data yang masuk karakter ‟J‟ dengan status „A_B1C0‟ maka node 

RB bisa di request melalui node RA karena node RA terhubung langsung dengan 

node coordinator.  

 

//________________________ terima_informasi ____________________// 

void terima_informasi() 

{ 
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 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff+=informasi_node; 

 if(informasi_node == 'G') 

 { 

 ruteA_B0C0 = 1; 

 Serial.println("A_B0C0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'H') 

 { 

 ruteA_B0C1 = 1; 

 Serial.println("A_B0C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'J') 

 { 

 ruteA_B1C0 = 1; 

 Serial.println("A_B1C0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'K') 

 { 

 ruteA_B1C1 = 1; 

 Serial.println("A_B1C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'L') 

 { 

 ruteB_A0C0 = 1; 

 Serial.println("B_A0C0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'M') 

 { 

 ruteB_A0C1 = 1; 

 Serial.println("B_A0C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'N') 

 { 

 ruteB_A1C0 = 1; 

 Serial.println("B_A1C0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'O') 

 { 

 ruteB_A1C1 = 1; 

 Serial.println("B_A1C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'P') 

 { 

 ruteC_A0B0 = 1; 

 Serial.println("C_A0B0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'Q') 
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 { 

 ruteC_A0B1 = 1; 

 Serial.println("C_A0B1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'S') 

 { 

 ruteC_A1B0 = 1; 

 Serial.println("C_A1B0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'T') 

 { 

 ruteC_A1B1 = 1; 

 Serial.println("C_A1B1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == '\n') 

 { 

 buff=""; 

 }   

 } 

 else 

 { 

 if((koneksiA==0)&&(koneksiB==0)&&(koneksiC==0)) 

 { 

 Serial.println("A0B0C0"); 

 delay(1000); 

 flagC4=true; 

 } 

 else 

 { 

 ks = digitalRead(kodestart); 

 if(ks==0) 

 { 

 digitalWrite(ledA_biru,LOW); 

 digitalWrite(ledB_biru,LOW); 

 digitalWrite(ledC_biru,LOW); 

 } 

 else 

 { 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 

 digitalWrite(ledB_biru,HIGH); 

 digitalWrite(ledC_biru,HIGH); 

 Serial.println("REQUEST DATA?"); 

 delay(1000); 

 flagC4 = true; 

 } 

 } 

 } 

} 

 

7. Function request data 

Pada function ini adalah skrip utama dalam penelitian ini, proses yang ada 

didalamnya meliputi proses mengaktifkan tombol push button, proses meminta 
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data, proses meminta nilai RSSI, proses menerima RSSI, proses memilih rute 

request dan reply, dan yang terakhir proses menerima data yang dijadikan 1 

kedalam sebuah field data yang sudah dibuat 

Kondisi default led yang ada pada node coordinator semuanya mati. 

Apabila user ingin meminta data, maka tombol push button akan ditekan sesuai 

tombol permintaan. Jadi dengan ditekannya tombol maka otomatis led biru akan 

menyala sesuai tombol 

//________________________ request_data ________________________// 

void request_data() 

{ 

 atas: 

 digitalWrite(ledA_biru,LOW); 

 digitalWrite(ledB_biru,LOW); 

 digitalWrite(ledC_biru,LOW); 

 

8. Pilah dan konversi data 

Apabila ada data masuk node coordinator haruslah pintar-pintar memilah 

mana data miliknya, pada skrip di bawah ini node coordinator menerima data 

RSSI dari node tetangga. Apabila mendapatkan karakter „%A‟ data yang 

didapatkan adalah data RSSI antara node coordinator dan node RA. Hal yang 

sama juga terjadi pada node RB dan node RC. Setalah data didapatkan maka 

selanjutnya adalah mengkonvert data dari array ke integer yang bertujuan agar 

nantinya nilai yang didapatkan bisa dibandingkan dengan nilai RSSI yang lain.  

  

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 inputdata+=data; 

 if((inputdata[1]==„@‟)&&(inputdata[3]==„A‟)||(data==‟#‟)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(data) 

 { 

 array_data[i++] = data; 

 } 

 else 
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 { 

 array_data[i] = 0; 

 } 

 rssi_A = atoi(array_data); 

 } 

 if((inputdata[1]==„@‟)&&(inputdata[3]==„B‟)||(data==‟#‟)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(data) 

 { 

 array_data[i++] = data; 

 } 

 else 

 { 

 array_data[i] = 0; 

 } 

 rssi_B = atoi(array_data); 

 } 

 if((inputdata[1]==„@‟)&&(inputdata[3]==„C‟)||(data==‟#‟)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(data) 

 { 

 array_data[i++] = data; 

 } 

 else 

 { 

 array_data[i] = 0; 

 } 

 rssi_C = atoi(array_data); 

 } 

 

9. Membaca data RSSI 

Ketika ada data masuk yang diwakili dengan karakter „^‟ maka itu 

menandakan ada node lain yan ingin meminta data RSSI node coordinator. Cara 

membaca nilai RSSI pertama-tama pastikan pin pwm0/RSSI pada xbee masuk ke 

pin analog pada arduino. Kemudian pin yang sudah ditancapkan dideklarasikan ke 

dalam inisialisasi variabel. Pada penelitian ini nilai RSSI yang terbaik adalah 

nilainya yang mendekati 0 karena menggunakan perintah, LOW 

 if(data == „^‟) // Baca RSSI 

 { 

 unsigned long Coor = pulseIn(rssi_COOR,LOW);

 Serial.print('@'); 

 Serial.print('K'); 

 Serial.print(Coor); 

 Serial.println('#'); 

 datadone=true; 

 } 
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10. Menggabungkan dan menampilkan semua data kedalam field 

Ketika semua data yang dibutuhkan sudah ada dan juga proses permintaan 

data sudah selesai maka langkah terakhir yaitu memasukkan semua data ke dalam 

field yang sudah disediakan. Mulai dari data header data sampai dengan tail data 

sehingga nantinya contoh datanya adalah sebagai berikut. *:1:C:RC:RA:29:& 

 if(data == '-') // Baca Data Masuk 

 { 

 Serial.println(“RUTE REQUEST”); 

 Serial.print(„*‟); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(id_request); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(source_node); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(destination_node) 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(node_via); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(data); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.println(„&‟); 

 datadone=true; 

 } 

 if(data == '+') // Baca Data Masuk 

 { 

 Serial.println(“RUTE REPLY”); 

 Serial.print(„*‟); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(id_request); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(source_node); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(destination_node) 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(node_via); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.print(data); 

 Serial.print(„:‟); 

 Serial.println(„&‟); 

 datadone=true; 

 } 

 

 banding_rssi(); 

 } 
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11. Mengaktifkan tombol push button 

Tombol bisa aktif apabila user menekan salahsatu tombol yang disediakan, 

apabila tombol sudah aktif maka mereka node coordinator akan melihat status 

koneksi dirinya dengan tombol node yang ditekan tadi. Apabila statusnya 

connected selanjutnya node coordinator akan meminta data suhu kepada node 

request secara langsung dengan masuk function conn_requestA(). Sedangkan 

kalau statusnya disconnected maka node coordinator tetap akan meminta data 

suhu node request tetapi tidak secara langsung melainkan meminta tolong node 

tetangganya yang dijelaskan function diss_requestA(). 

 else 

 { 

 pA = digitalRead(push_A); 

 pB = digitalRead(push_B); 

 pC = digitalRead(push_C); 

 //-----------------------------------------------------------// 

 if(koneksiA==1) 

 { 

 if(pA==0) 

 {digitalWrite(ledA_biru,LOW);} 

 else 

 { 

 if(koneksiA==1) 

 { 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 

 source_node = „C‟; 

 destination_node = „R‟+‟A‟; 

 conn_requestA(); 

 } 

 else 

 { 

 if(ruteA_B1C0==1 || ruteA_B0C1==1) 

 { 

 digitalWrite(ledA_merah,HIGH); 

 diss_requestA(); 

 } 

 } 

 id_request++; 

 } 

 } 

 //-----------------------------------------------------------// 

 if(koneksiB==1) 

 { 

 if(pB==0) 

 {digitalWrite(ledB_biru,LOW);} 

 else 
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 { 

 if(koneksiB==1) 

 {         

 digitalWrite(ledB_biru,HIGH); 

 source_node = „C‟; 

 destination_node = „R‟+‟B‟; 

 conn_requestB(); 

 } 

 else 

 { 

 if(ruteB_A1C0==1 || ruteB_A0C1==1) 

 { 

 digitalWrite(ledB_merah,HIGH); 

 diss_requestB(); 

 } 

 } 

 id_request++; 

 } 

 } 

 //-----------------------------------------------------------// 

 if(koneksiC==1) 

 { 

 if(pC==0) 

 {digitalWrite(ledC_biru,LOW);} 

 else 

 { 

 if(koneksiC==1) 

 {         

 digitalWrite(ledC_biru,HIGH); 

 source_node = „C‟; 

 destination_node = „R‟+‟C‟; 

 conn_requestC(); 

 } 

 else 

 { 

 if(ruteC_A1B0==1 || ruteC_A0B1==1) 

 { 

 digitalWrite(ledC_merah,HIGH); 

 diss_requestC(); 

 } 

 } 

 id_request++; 

 } 

 } 

 } 

 goto atas; 

} 

       

12. Function request ke semua node secara connected / disconnected 

Pada function ini apabila status koneksi node coordinator dengan node 

request connected maka node coordinator akan meminta data suhu secara 

langsung ke node request tetapi tetap menjalankan prosedur yang sudah dibuat. 
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Apabila status koneksi node coordinator dengan node request disconnected maka 

akan meminta data suhu dengan meminta bantuan node tetangga. Seperti 

contohnya ketika node coordinator merequest node RA, maka dia akan langsung 

melihat apakah statusnya terhadap node RA connected atau disconnected. Kalau 

connected node coordinator akan mengirimkan pesan *conn.a#, jika disconnected 

node coordinator akan mengirimkan pesan *diss.a# 

//_____________________ conn_diss_requestA _____________________//       

void conn_requestA() 

{ 

 for(byte a1=0; a1<1; a1++)   

 { 

 Serial.print('*'); 

 Serial.print(“conn.a”); 

 Serial.println('#'); 

 } 

 for(byte a2=0; a2<1; a2++)   

 { 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(„K‟) 

 Serial.println('^'); 

 } 

 

}       

       

void diss_requestA() 

{ 

 for(byte a3=0; a3<1; a3++) 

 { 

 Serial.print('*'); 

 Serial.print(“diss.a”); 

 Serial.println('#'); 

 } 

 for(byte a4=0; a4<1; a4++)   

 { 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(„K‟) 

 Serial.println('^'); 

 } 

}   

      

       

//_____________________ conn_diss_requestB _____________________//       

void conn_requestB() 

{ 

 for(byte b1=0; b1<1; b1++)   

 { 

 Serial.print('*'); 

 Serial.print(“conn.b”); 

 Serial.println('#'); 
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 } 

 for(byte b2=0; b2<1; b2++)   

 { 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(„K‟) 

 Serial.println('^'); 

 } 

}       

       

void diss_requestB() 

{ 

 for(byte b3=0; b3<1; b3++) 

 { 

 Serial.print('*'); 

 Serial.print(“diss.b”); 

 Serial.println('#'); 

 } 

 for(byte b4=0; b4<1; b4++)   

 { 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(„K‟) 

 Serial.println('^'); 

 } 

} 

       

       

//_____________________ conn_diss_requestC _____________________//       

void conn_requestC() 

{ 

 for(byte c1=0; c1<1; c1++)   

 { 

 Serial.print('*'); 

 Serial.print(“conn.c”); 

 Serial.println('#'); 

 } 

 for(byte c2=0; c2<1; c2++)   

 { 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(„K‟) 

 Serial.println('^'); 

 } 

}       

       

void diss_requestC() 

{ 

 for(byte c3=0; c3<1; c3++) 

 { 

 Serial.print('*'); 

 Serial.print(“diss.c”); 

 Serial.println('#'); 

 } 

 for(byte c4=0; c4<1; c4++)   

 { 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(„K‟) 

 Serial.println('^'); 

 } 

}        
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13. Banding nilai RSSI 

Membandingkan RSSI dilakukan apabila ada lebih dari 1 rute yang 

memungkinkan untuk dilewati. Proses ini bisa terjadi pada saat request data dan 

kemungkinan juga terjadi pada reply data, yang dimana apabila kesemua node 

aktif maka besar kemungkinan ada lebih dari I rute yang dihasilkan. Proses 

banding ini dilakukan untuk mencari 1 rute terbaik dengan memilih nilai RSSI 

mana yang terbaik, nila RSSI yang mendekati 0 (nol). Berikut adalah skrip 

perbandingan RSSI 

//_________________________ banding_rssi _______________________//       

void banding_rssi() 

{ 

 if((rssi_A > rssi_B)||(rssi_A > rssi_C)) 

 { 

 node_via = „R‟+‟A‟; 

 } 

 else if((rssi_B > rssi_A)||(rssi_B > rssi_C)) 

 { 

 node_via = „R‟+‟B‟; 

 } 

 else if((rssi_C > rssi_A)||(rssi_C > rssi_B)) 

 { 

 node_via = „R‟+‟C‟; 

 } 

} 

14. Reset  

Semua variabel di reset ke keadaan awal agar program yang dijalankan 

bisa berulang-ulang 

//____________________________ reset ___________________________//       

void reset() 

{ 

 flagC1 = false; 

 flagC2 = false; 

 flagC3 = false; 

 flagC4 = false; 

 koneksiA = 0; 

 koneksiB = 0; 

 koneksiC = 0; 

 ruteA_B0C0 = 0; 

 ruteA_B0C1 = 0; 

 ruteA_B1C0 = 0; 
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 ruteA_B1C1 = 0; 

 ruteB_A0C0 = 0; 

 ruteB_A0C1 = 0; 

 ruteB_A1C0 = 0; 

 ruteB_A1C1 = 0; 

 ruteC_A0B0 = 0; 

 ruteC_A0B1 = 0; 

 ruteC_A1B0 = 0; 

 ruteC_A1B1 = 0; 

 hellocomplete = false; 

 datadone = false; 

 ulang; 

} 
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Node Router (RA, RB, dan RC) 

 

Gambar 3.15 Diagram alir pembuatan skrip pada node router A (RA) 
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Gambar 3.16 Diagram alir pembuatan skrip pada node router B (RB) 
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Gambar 3.17 Diagram alir pembuatan skrip pada node router C (RC) 
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Secara keseluruhan flowchart maupun skrip program pada node RA, node 

RB, dan node RC hampir sama, dikarenakan dari proses inisialisasi sampai proses 

penerimaan/pengiriman data sama hanya saja penamaan atau letak variabelnya 

saja yang berbedaa. Oleh sebab itu penulis hanya akan menjelaskan 1 flowchart 

dari ketiga node ini yakni node RA yang tampilan flowchartnya ada pada Gambar 

3.15 

1. Inisialisasi 

Dalam pembuatan program pertama kali yang dilakukan adalah dengan 

membuat variabel yang dibutuhkan kemudian dikelompokkan dengan variabel-

variabel yang lain menjadi 1 menu bernama inisialisasi. Skrip inisialisasi ini harus 

ada pada setiap program, pada penelitian ini penulis mengelompokkan 2 

inisialisasi yakni inisialisas variabel dan inisialisasi port.  

/*________________________________________________________________ 

 

NAME     : RIZKY ADERUSMAN 

NIM      : 10.41020.0054 - S1 SISTEM KOMPUTER 

PROJECT  : TUGAS AKHIR - PERIODE OKTOBER 2015 

NODE     : ROUTER A 

________________________________________________________________*/ 

 

 

//____________________ INISIALISASI VARIABEL ___________________// 

//VARIABEL PORT UNTUK LED, PUSH BUTTON, RSSI DAN SUHU 

byte ledA_merah   = 12; 

byte ledA_biru    = 13; 

const int suhu_A  = 0; 

const byte rssi_A = 9; 

 

//VARIABEL FLAG 

boolean flagRA1 = false; 

boolean flagRA2 = false; 

boolean flagRA3 = false; 

 

//VARIABEL KONEKSI 

byte koneksiCOOR = 0; 

byte koneksiRB   = 0; 

byte koneksiRC   = 0; 

 

//VARIABEL HELLO, DAN FORWARD HELLO 
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byte fhA1 = 0; 

String buff1 = ""; 

boolean hellocomplete = false; 

String buff2 = ""; 

boolean forwardcomplete = false; 

 

//VARIABEL TERIMA REQUEST  

String buff3 = ""; 

int suhuA; 

 

//VARIABEL TERIMA DATA 

String buff4 = ""; 

boolean datacomplete = false; 

int i = 1; 

int rssi_K, rssi_B, int rssi_C; 

char array_dataA[5]; 

 

 

 

//______________________ INISIALISASI PORT _____________________// 

void setup() 

{ 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(ledA_merah,OUTPUT); 

 pinMode(ledA_biru,OUTPUT); 

 pinMode(suhu_A,OUTPUT); 

 pinMode(rssi_A,OUTPUT); 

 buff1.reserve(200); 

 buff2.reserve(200); 

 buff4.reserve(200); 

}     

 

2. Program utama 

Setelah pembuatan variabel yang dibutuhkan maka selanjutnya adalah 

membuat program utama, dimana pada software arduino IDE program utamanya 

terletak pada function void loop(). Di function tersebut program akan dijalankan 

terus-menerus dari atas sampai bawah kemudian balik keatas lagi sampai bawah 

lagi. Program tersebut akan berhenti apabila ada skrip lain yang menghentikan 

program utama tersebut. Bisa juga dilakukan dengan cara menekan tombol reset 

pada modul mikrokontroller arduino uno. Pada program utama penulis 

membutuhkan bantuan 3 flag 

//________________________ PROGRAM UTAMA _______________________// 

void loop() 

{ 
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 if(flagRA1==false) 

 { 

 terima_hello(); 

 if(hellocomplete) 

 { 

 buff1=""; 

 hellocomplete = false; 

 } 

 } 

 else if(flagRA1==true) 

 { 

 if(flagRA2==false) 

 { 

 forward_helloA(); 

 konfirmasi_helloA(); 

 if(forwardcomplete) 

 { 

 Serial.println(buff2); 

 buff2=""; 

 forwardcomplete = false; 

 } 

 } 

 else if(flagRA2==true) 

 { 

 if(flagRA3==false) 

 { 

 terima_request(); 

 } 

 else if(flagRA3==true) 

 { 

 terima_data(); 

 if(datacomplete) 

 { 

 Serial.println(buff4); 

 buff4=""; 

 datacomplete = false; 

 } 

 } 

 }  

 } 

} 

 

3. Function terima hello dan forward hello 

Mula-mula jika node RA, RB, dan RC aktif maka node tersebut akan 

menunggu data hello masuk, data hello pertama kali dikirimkan oleh node 

coordinator ke node tetangga. Ketika node RA, RB dan RC mendapat hello 

packet dari node coordinator maka tugas selanjutnya adalah dengan mengirim 

pesan konfirmasi ke node coordinator sesuai dengan karakter pengiriman pesan 

konfirmasi yan dimiliki masing-masing node  
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Sebagai contoh apabila node RA mendapatkan hello packet dari node 

coordinator maka selanjutnya tugas RA untuk mengirimkan konfirmasi dengan 

mengirim pesan „A‟. tetepi apabila mendapatkan hello packet dari RB atau RC 

maka node RA wajib membalasnya dengan mengirim pesan „W‟ dan „Y‟. dalam 

hal untuk memforward hello, node RA harus menunggu pesan perintah yang 

dikirim oleh node coordinator. Pesan perintah yang dikirim adalah karakter „1‟ 

dan secara otomatis node RA akan langsung mengirimkan forward hello ke node 

tetangga dengan mengirim pesan „7‟. Lama forward hello yang dilakukan yakni 

35 detik, ketika RA melakukan forward ke node tetangga pada waktu bersamaan 

node RA akan menuggu balasan konfirmasi forward, jika konfirmasi adalah 

karakter „U‟ itu berarti dapat konfirmasi dari node RB sedangkan jika karakter „V‟ 

itu berarti balasan konfirmasi dari node RC 

//________________________ terima_hello ________________________// 

void terima_hello() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff1+=terima_hello; 

 if(terima_hello == '#' || terima_hello == 'H') 

 { 

 Serial.println('A'); 

 digitalWrite(ledA_merah,HIGH); 

 koneksiCOOR = 1; 

 } 

 if(terima_hello == '1') 

 { 

 flagRA1 = true; 

 }   

 if(terima_hello == '*') 

 { 

 hellocomplete = true; 

 } 

 } 

} 

 

 

//_______________________ forward_helloA _______________________// 

void forward_helloA() 

{ 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 
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 Serial.println('7'); 

 delay(1000); 

 fhA1 = fhA1+1;   

 if(fhA1==35) 

 { 

 flagRA2=true; 

 } 

} 

 

 

//______________________ konfirmasi_helloA _____________________// 

void konfirmasi_helloA() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff2+=konfirmasi_helloA; 

 if(konfirmasi_helloA == 'U') 

 { 

 Serial.println("RB Is Connected"); 

 koneksiRB = 1; 

 delay(100); 

 forwardcomplete = true; 

 } 

 if(konfirmasi_helloA == 'V') 

 { 

 Serial.println("RC Is Connected"); 

 koneksiRC = 1; 

 delay(200); 

 forwardcomplete = true; 

 } 

 } 

} 

 

4. Terima data masuk dan seleksi data masuk 

Pada node RA apabila ada data masuk, maka tugas selanjutnya adalah 

menyeleksi begitu juga yang terjadi pada node RB, dan node RC apabile ada data 

masuk kedua node juga harus menyeleksi. Pada node RA apabila data yang masuk 

adalah karakter „8‟ itu berarti mendapatkan forward hello dari node RB, dan 

tentunya node RA wajib membalas konfirmasi dengan mengirim karakter „W‟. 

sedangkan apabila data yang masuk adalah karakter „8‟ itu berarti mendapatkan 

forward hello dari node RC, dan tentunya node RA wajib membalas konfirmasi 

dengan mengirim karakter „Y‟. ketika data yang masuk adalah karakter „!‟ itu 

berarti node coordinator meminta informasi hasil forward hello, dan node RA 
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diwajibkan membalasnya dengan mengirimkan karakter sesuai dengan koneksi 

terhadap node RB dan node RC. Jika sudah bisa dikatakan proses terima 

broadcast hello, proses forward hello, terima konfirmasi hello, dan juga 

mengirimkan informasi koneksi sudah selesai. Selanjutnya masing-masing node 

menunggu untuk di request. 

//________________________ terima_request ______________________// 

void terima_request() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff3+=requestA; 

 if(requestA == '8') 

 { 

 Serial.println('W'); 

 } 

 if(requestA == '9') 

 { 

 Serial.println('Y'); 

 } 

 else if(requestA == '!') 

 { 

 digitalWrite(ledA_biru,LOW); 

 cek_rute(); 

 } 

 else if(requestA == '?') 

 { 

 flagRA3=true; 

 } 

 if(requestA == '\n') 

 { 

 buff3=""; 

 } 

 } 

} 

 

 

//___________________________ cek_rute _________________________// 

void cek_rute() 

{ 

 if(koneksiRB==0 && koneksiRC == 0) 

 {  Serial.println('G');  } 

 if(koneksiRB==0 && koneksiRC == 1) 

 {  Serial.println('H');  } 

 if(koneksiRB==1 && koneksiRC == 0) 

 {  Serial.println('J');  } 

 if(koneksiRB==1 && koneksiRC == 1) 

 {  Serial.println('K');  } 

} 
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5. Seleksi data connected dan disconnected 

Jika ada data masuk terlebih dahulu diseleksi apabila karakter yang masuk 

“conn.a” itu tandanya hubungan antara node coordinator dengan node RA 

connected sehingga node coordinator bisa meminta data suhu dengan node RA 

secara langsung tetapi harus dengan prosedur untuk melewati rute terbaik yang 

sudah ditentukan. Apabila data yang masuk berkarakter “diss.b” atau “diss.c” itu 

berarti node coordinator tidak connected dengan node RA atau RB tetapi  

connected dengan node RA. Sehingga node coordinator ingin meminta data dari 

node RB atau node RC melalui bantuan node RA. Berikut adalah skrip 

programnya 

//__________________________ terima_data _______________________// 

void terima_data() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff4+=dataA; 

 if((buff4[1]==‟c‟)&&(buff4[3]==‟n‟))  

 { 

 if((buff4[1]==‟.‟)&&(buff4[5]==‟a‟)) 

 { 

 //BACA DATA SUHU A 

 pindah: 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 

 delay(100); 

 suhuA = analogRead(suhu_A); 

 suhuA = (suhuA * 0.48828125); 

 Serial.print('$'); 

 Serial.print(suhuA); 

 Serial.println('%'); 

 //MINTA RSSI 

 rssi_connA();   

 datacomplete=true 

 } 

 } 

 else if((buff4[1]==‟d‟)&&(buff4[3]==‟s‟))  

 { 

 if((buff4[1]==‟.‟)&&(buff4[5]==‟b‟)) 

 { 

 if(koneksiRB==1) 

 { 

 Serial.println(“@B^”); 

 pindah; 
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 }  

 } 

 } 

 else if((buff4[1]==‟d‟)&&(buff4[3]==‟s‟))  

 { 

 if((buff4[1]==‟.‟)&&(buff4[5]==‟c‟)) 

 { 

 if(koneksiRC==1) 

 { 

 Serial.println(“@C^”); 

 pindah; 

 }  

 } 

 } 

 

6. Hitung dan kirim RSSI 

Jika data yang masuk merupakan karakter „@K^‟ atau „@B^‟ atau „@C^‟  

maka node RA akan menghitung nilai RSSI dengan command 

pulseIn(rssi_RA,LOW); selanjutnya mengirim nilai RSSI ke node yang 

meminta RSSI. Misalkan node yang meminta RSSI adalah node coordinator 

maka node RA mengirimkan nilai RSSI antara node RA ke node coordinator. 

Berikut adalah skripnya 

 if(((buff4[2]==‟K‟)&&(buff4[3]==‟^‟)) ||  

  ((buff4[2]==‟B‟)&&(buff4[3]==‟^‟)) || 

  ((buff4[2]==‟C‟)&&(buff4[3]==‟^‟)) ) 

 { 

 //HITUNG DAN KIRIM RSSI 

 unsigned long RA = pulseIn(rssi_RA,LOW); 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(RA); 

 Serial.println('#'); 

 datacomplete=true;  

 } 

 

7. Terima dan seleksi RSSI 

Bila ada data masuk dengan karakter „@RK‟ atau „@RB‟ atau „@RC‟ itu 

berarti ada nilai RSSI yang masuk ke node RA. Tuga RA selanjutnya adalah 

mengkonversi nilai tersebut dikarenakan data yang dikirimkan bertipe data char, 

kemudian dirubah ke tipe data integer. Hal ini dilakukan agar nantinya nilai RSSI 
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yang didapatkan bisa dibandingkan dengan nilai RSSI yang lain kalau tipe 

datanya bertipe integer. Cara untuk mengkonversinya adalah pertama mengambil 

data yang masuk kemudian memecah data menjadi 1 karakter selanjutnya  

manggabungkan tiap karakter ke variable tampung  yang sudah dibuat 

(array_dataA). Selanjutnya mengkonversinya dengan menggunakan command  

atoi(array_dataA); lalu ditampung ke variable baru yang bertipe data integer. 

Berikut adalah skripnya. 

 //TERIMA DAN SELEKSI RSSI 

 if((buff4[1]==‟@‟)&&(buff4[3]==‟K‟)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(dataA) 

 { 

 array_dataA[i++] = dataA; 

 } 

 else 

 { 

 array_dataA[i] = 0; 

 } 

 rssi_K = atoi(array_dataA); 

 } 

 if((buff4[1]==‟@‟)&&(buff4[3]==‟B‟)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(dataA) 

 { 

 array_dataA[i++] = dataA; 

 } 

 else 

 { 

 array_dataA[i] = 0; 

 } 

 rssi_B = atoi(array_dataA); 

 } 

 if((buff4[1]==‟@‟)&&(buff4[3]==‟C‟)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(dataA) 

 { 

 array_dataA[i++] = dataA; 

 } 

 else 

 { 

 array_dataA[i] = 0; 

 } 

 rssi_C = atoi(array_dataA); 

 } 

 banding_rssi(); //BANDING RSSI 

 if(buff4==‟/n‟) 

 { 

 data = “”; 
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 } 

 } 

} 

 

8. Function minta RSSI dan banding RSSI 

Berikut adalah skrip untuk meminta RSSI ke semua node yang terhubung 

yang dijelaskan pada function rssi_connA(). Perintah yang dijalankan adalah 

dengan mengirim pesan „@A^‟. Lalu apabila sudah mendapatkan nilai RSSI dari 

node lain maka tugas node RA adalah membandingkanya yang skripnya 

dijelaskan pada function banding_rssi().  

  

 

//__________________________ rssi_connA ________________________// 

void rssi_connA() 

{ 

 for(byte connA1=0; connA1<1; connA1++) 

 { 

 Serial.print('@'); 

 delay(250); 

 } 

 for(byte connA2=0; connA2<1; connA2++) 

 { 

 Serial.print('A'); 

 Serial.println('^'); 

 } 

} 

 

 

//_________________________ banding_rssi _______________________//       

void banding_rssi() 

{ 

 if((rssi_K > rssi_B)||(rssi_K > rssi_C)) 

 { serial.println(“K”) } 

 else if((rssi_B > rssi_C)||(rssi_B > rssi_K)) 

 { serial.println(“B”) } 

 else if((rssi_C > rssi_K)||(rssi_C > rssi_B)) 

 { serial.println(“C”) } 

} 

 

Semua aktifitas yang dijalankan oleh node RA juga diterapkan oleh node 

RB dan juga node RC, secara keseluruhan cara kerja dan logika yang dilakukan 

sama akan tetapi perbedeaan yang ditiimbulkan adalah pada saat timingnya yang 

mungkin ada beberapa skrip yang tidak sama. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kebutuhan Hardware dan Software 

Untuk dapat menguji sistem ini, maka diperlukan beberapa perangkat 

keras (hardware) dan juga perangkat lunak (software). 

4.1.1 Kebutuhan Hardware 

Penulis membutuhkan beberapa perangkat keras, diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Komputer atau laptop 

2. Modul arduino uno 

3. Modul xbee series 2 

4. Modul xbee shield 

5. Sensor suhu LM35 

6. Komponen push button 

7. Komponen LED 

8. Meteran  

9. Sumber daya baterai 9V 

10. Gadget smartphone 

4.1.2 Kebutuhan Software 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian sistem ini, diantaranya : 

1. Software XCTU : digunakan untuk setting PAN ID, DHDL dll pada xbee 

2. Software ARDUINO IDE : digunakan untuk membuat skrip dan melihat 

hasil pengujian dengan menampilkan serial monitor 
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4.2 Pengujian Sistem 

Pada penelitian ini pengujian yang dilakukan merupakan pengujian 

terhadap perangkat keras (hardware) dan juga perangkat lunak (software) secara 

keseluruhan yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal kategori tempat pengujian 

dilakukan di 2 kategori tempat, yakni tempat tertutup (indoor) dan tempat terbuka 

(outdoor). Untuk tiap tempatnya pengujian yang dilakukan yakni meliputi 

pengujian proses broadcast hello packet, pengujian proses forward hello packet, 

pengujian rute, pengujian jarak. 

4.3 Kategori Tempat  

Dalam hal kategori tempat pengujian dilakukan di 2 kategori tempat, yakni 

tempat tertutup (indoor) dan tempat terbuka (outdoor) 

4.3.1 Tempat Tertutup (indoor)  

Kategori tempat yang pertama yang akan diuji adalah tempat tertutup 

(indoor). Tempat yang dipilih berada pada suatu ruangan didalam area bergedung 

dengan luas kurang lebih 7 meter. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.1  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tempat tertutup (indoor) 
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4.3.2 Tempat Terbuka (outdoor) 

Kategori tempat yang kedua yang akan diuji adalah tempat terbuka 

(outdoor). Tempat yang dipilih berada pada suatu lahan kosong (lapangan) 

dengan luas area kurang lebih 150 meter. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.2  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tempat terbuka (outdoor) 

4.4 Pengujian proses broadcast hello packet 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses routing yang 

diterapkan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kebetulan protokol 

routing yang di adopsi adalah protokol routing OSPF. pada bagian ini yang akan 

di ujicobakan adalah salah satu proses yang dimiliki oleh routing OSPF yakni 

proses dalam hal broadcast hello packet. Untuk melakukan pengujian maka 

diperlukan hal-hal sebagai berikut :   

4.4.1 Alat pengujian 

1. Laptop 

2. Modul arduino uno + Modul xbee series 2 + Modul xbee shield 

3. Rangkaian penelitian (rangkaian push button, LED, dan sensor suhu LM35) 

4. Sumber daya baterai 9V 
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4.4.2 Prosedur pengujian  

Langkah-langkah dalam prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan rangkaian sensor LM35 dan rangkaian indikator LED ke 

masing – masing node (node RA, node RB, node RC) sesuai dengan pin 

yang sudah ditentukan 

2. Hubungkan rangkaian push button dan rangkaian indikator LED ke node 

coordinator sesuai dengan pin yang sudah ditentukan 

3. Hubungkan semua node dengan komputer menggunakan kabel USB, lalu 

aktifkan laptop dan jalankan program arduino IDE (indoor). Hubungkan 

node RA, RB, dan RC dengan kabel dengan baterai 9v (outdoor) 

4. Upload skrip yang sudah dibuat ke dalam arduino uno, lakukan untuk 

semua node sesuai dengan skripnya masing-masing 

5. Buka serial monitor pada software arduino IDE untuk melihat hasil 

outputnya dan amati hasilnya 

4.4.3 Hasil pengujian 

Pada pengujian ini mula-mula posisi node diletakkan di segala tempat 

asalkan kabel USB yang terhubung dengan arduino masuh bisa menjangkau 

laptop. Apabila dlam percobaan node coordinator sudah aktif maka node 

coordinator akan langsung mengirimkan pesan hello packet ke node tetangga 

yang terhubung. Pesan yang dikirimkan dilakukan secara broadcast dengan lama 

pengiriman pesan yakni 25 detik. Ketika node tetangga menerima pesan hello 

packet maka node tersebut diwajibkan mengirimkan pesan konfirmasi ke node 

coordinator pada waktu yang bersamaan. Sehingga node coordinator mengetahui 
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node mana saja yang mengenalnya dengan menerima hello packet yang 

dikirimkanya tadi.  

1. Node Coordinator 

//_______________________ broadcast_hello ______________________// 

void broadcast_hello() 

{ 

 Serial.println("#H*"); 

 delay(1000); 

 bh1 = bh1+1;   

 if(bh1==25) 

 { 

 flagC2=true; 

 } 

} 

//______________________ terima_konfirmasi _____________________// 

void terima_konfirmasi() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 inputhello+=konfirmasi_hello; 

 if(konfirmasi_hello == 'A') 

 { 

 Serial.println("RA Is Connected"); 

 digitalWrite(ledA_merah,HIGH); 

 koneksiA = 1; 

 delay(1000); 

 hellocomplete=true; 

 } 

 if(konfirmasi_hello == 'B') 

 { 

 Serial.println("RB Is Connected"); 

 digitalWrite(ledB_merah,HIGH); 

 koneksiB = 1; 

 delay(2000); 

 hellocomplete=true; 

 } 

 if(konfirmasi_hello == 'C') 

 { 

 Serial.println("RC Is Connected"); 

 digitalWrite(ledC_merah,HIGH); 

 koneksiC = 1; 

 delay(3000); 

 hellocomplete=true; 

 } 

 } 

} 

Untuk skrip yang tercetak tebal merupakan function untuk masalah 

broadcast hello packet dan juga function terima konfirmasi. Function tersebut 
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menjelaskan apabila nilai flag==true maka sudah bisa menjalankan aktifitas 

broadcast hello packet dengan cara mengirimkan pesan #H*, dan pada waktu 

yang bersamaan juga bisa menerima packet balasan dari node tetangga. Misalkan 

packet yang masuk berkarakter ‘A’ itu berarti balasan dari node RA, jika packet 

yang masuk berkarakter ‘B’ itu berarti balasan dari node RB. Hal yang sama juga 

berlaku pada node RC apabila karakter masuk ‘C’ itu berarti dati node RC 

2. Node RA, RB, RC 

void terima_hello() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff1+=terima_hello; 

 if(terima_hello == '#' || terima_hello == 'H') 

 { 

 Serial.println('A'); 

 digitalWrite(ledA_merah,HIGH); 

 koneksiCOOR = 1; 

 } 

 if(terima_hello == '1') 

 { 

 flagRA1 = true; 

 }   

 if(terima_hello == '*') 

 { 

 hellocomplete = true; 

 } 

 } 

} 

Untuk skrip diatas penulis mengambil contoh skrip dari node RA, karena 

pada dasarnya proses terima hello yang dilakukan oleh node RA, RB, dan juga 

RC adalah sama. Jika menerima packet dengan karakter #H* itu berarti pesan 

hello yang dikirimkan oleh node coordinator. Selanjutnya node RA mengirimkan 

pesan konfirmasi dengan mengirimkan karakter ‘A’. Proses yang hampir sama 

juga terjadi pada node RB dan node RC jika menerima hello packet dari node 

coordinator maka akan membalas dengan kirim karakter ‘B’ dan ‘C’. pada 

Gambar 4.3 dijelaskan hasil pengujian proses broadcast hello packet 
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        (a)                             (b)                             (c)                             (d) 

Gambar 4.3 Pengujian proses broadcast hello packet (indoor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (a) 

Gambar 4.4 Pengujian proses broadcast hello packet (outdoor) 
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Untuk keterangan proses pengujian pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 terlebih 

dahulu bisa melihat tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Proses Broadcast Hello Packet  

Node COM Gambar Kirim Pesan Status Pesan Koneksi Area 

Coordinator 11 (a) #H* Broadcast Hello RA, RB, RC 

Indoor 
RA 13 (b) A Konfirmasi Coordinator  

RB 10 (c) B Konfirmasi Coordinator 

RC 29 (d) C Konfirmasi Coordinator 

Node COM Gambar Kirim Pesan Status Pesan Koneksi Area 

Coordinator 11 (a) #H* Broadcast Hello RA, RB 

Outdoor 
RA -  A Konfirmasi Coordinator 

RB -  B Konfirmasi Coordinator 

RC -  - - - 

Proses broadcast hello packet dilakukan oleh node coordinator dengan 

mengirimkan pesan #H* dan ditampilkan pada serial monitor yang ada pada 

software arduino IDE. Untuk pembagian port bisa dilihat pada Tabel 4.1 kolom 

COM. Mula-mula hello packet akan dikirimkan secara broadcast ke semua node 

yang terhubung dengan node coordinator, apabila node RA menerima pesan hello 

maka node RA akan mengirimkan karakter ‘A’ sebagai pesan konfirmasi. Apabila 

node RB menerima pesan hello maka node RB akan mengirimkan karakter ‘B’ 

sebagai pesan konfirmasi. Dan apabila node RC juga menerima pesan hello maka 

node RC akan mengirimkan karakter ‘C’ sebagai pesan konfirmasi. Lalu pada 

waktu yang bersamaan node coordinator akan melihat pesan dari node mana saja 

yang masuk, sehingga mengetahui node coordinator connected dengan node mana 

saja. (Lihat Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 diatas). 
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4.5 Pengujian proses forward hello packet 

Pada pengujian ini bertujuan untuk menyebarkan hello packet yang sudah 

diterima ke node tetangga dari node RA, node RB, dan node RC. Sehingga 

dengan proses forward ini nantinya diharapkan semua node saling mengenal. 

4.5.1 Alat pengujian 

1. Laptop 

2. Modul arduino uno 

3. Modul xbee series 2 + xbee shield 

4. Rangkaian penelitian (rangkaian push button, LED, dan sensor suhu LM35) 

5. Sumber daya baterai 9V 

4.5.2 Prosedur pengujian  

Langkah-langkah dalam prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan rangkaian sensor LM35 dan rangkaian indikator LED ke 

masing – masing node (node RA, node RB, node RC) sesuai dengan pin 

yang sudah ditentukan 

2. Hubungkan rangkaian push button dan rangkaian indikator LED ke node 

coordinator sesuai dengan pin yang sudah ditentukan 

3. Hubungkan semua node dengan komputer menggunakan kabel USB, lalu 

aktifkan laptop dan jalankan program arduino IDE (indoor). Hubungkan 

node RA, RB, dan RC dengan kabel dengan sumber daya baterai 9v 

(outdoor) 

4. Upload skrip yang sudah dibuat ke dalam arduino uno, lakukan untuk 

semua node sesuai dengan skripnya masing-masing 
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5. Buka serial monitor pada software arduino IDE untuk melihat hasil 

outputnya dan amati hasilnya 

4.5.3 Hasil pengujian 

Pada saat broadcast hello packet sudah selesai kini node coordinator akan 

mengetahui informasi node mana saja yang terhubung dengannya. Tugas node 

coordinator selanjutnya adalah memberikan perintah untuk meneruskan hello 

packet tadi ke node yang terhubung dengannya. Untuk memberikan perintah node 

coordinator akan mengirimkan karakter sesuai dengan node yang terhubung. 

Misalkan yang terhubung node RA. Maka node coordinator akan mengirimkan 

karakter ‘@1’ yang berarti memberikan perintah node RA untuk forward hello 

packet. Sedangkan apabila node RB dan node RC juga terhubung, maka node 

coordinator akan mengirimkan karakter ‘@2’ dan ‘@3’. Untuk lama forward RA, 

RB dan RC adalah 35 detik, dan untuk lama menunggu node coordinator adalah 

50 detik.  

1. Node Coordinator 

//________________________ forward_hello _______________________// 

void forward_hello() 

{ 

 if(koneksiA==1) 

 { 

 Serial.println("FORWARD TO RA"); 

 delay(1000);   

 Serial.println("@1"); 

 delay(50000); 

 } 

 if(koneksiB==1) 

 { 

 Serial.println("FORWARD TO RB"); 

 delay(1000);   

 Serial.println("@2"); 

 delay(50000); 

 } 

 if(koneksiC==1) 

 { 

 Serial.println("FORWARD TO RC"); 
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 delay(1000);   

 Serial.println("@3"); 

 delay(50000); 

 } 

} 

Untuk skrip yang tercetak tebal merupakan skrip untuk memerintahkan 

menyebarkan forward hello packet. ketika waktu untuk forward hello sudah 

selesai baik itu waktu untuk memerintahkan atau mneyebarkan selanjutnya pada 

node coordinator akan mengetahui informasi node mana saja yang terhubung 

dengan node tetangganya. Untuk contoh skrip yang tercetak tebal pada function 

terima _informasi menjelaskan bahwa status node coordinator mengenal node RB 

dan node RC melalui node RA. 

 

//________________________ terima_informasi ____________________// 

void terima_informasi() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff+=informasi_node; 

 if(informasi_node == 'G') 

 { 

 ruteA_B0C0 = 1; 

 Serial.println("A_B0C0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'H') 

 { 

 ruteA_B0C1 = 1; 

 Serial.println("A_B0C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'J') 

 { 

 ruteA_B1C0 = 1; 

 Serial.println("A_B1C0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'K') 

 { 

 ruteA_B1C1 = 1; 

 Serial.println("A_B1C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'L') 

 { 

 ruteB_A0C0 = 1; 

 Serial.println("B_A0C0"); 
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 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'M') 

 { 

 ruteB_A0C1 = 1; 

 Serial.println("B_A0C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'N') 

 { 

 ruteB_A1C0 = 1; 

 Serial.println("B_A1C0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'O') 

 { 

 ruteB_A1C1 = 1; 

 Serial.println("B_A1C1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'P') 

 { 

 ruteC_A0B0 = 1; 

 Serial.println("C_A0B0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'Q') 

 { 

 ruteC_A0B1 = 1; 

 Serial.println("C_A0B1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'S') 

 { 

 ruteC_A1B0 = 1; 

 Serial.println("C_A1B0"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == 'T') 

 { 

 ruteC_A1B1 = 1; 

 Serial.println("C_A1B1"); 

 delay(200); 

 } 

 if(informasi_node == '\n') 

 { 

 buff=""; 

 }   

 } 

 else 

 { 

 if((koneksiA==0)&&(koneksiB==0)&&(koneksiC==0)) 

 { 

 Serial.println("A0B0C0"); 

 delay(1000); 

 flagC4=true; 

 } 

 else 

 { 
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 ks = digitalRead(kodestart); 

 if(ks==0) 

 { 

 digitalWrite(ledA_biru,LOW); 

 digitalWrite(ledB_biru,LOW); 

 digitalWrite(ledC_biru,LOW); 

 } 

 else 

 { 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 

 digitalWrite(ledB_biru,HIGH); 

 digitalWrite(ledC_biru,HIGH); 

 Serial.println("REQUEST DATA?"); 

 delay(1000); 

 flagC4 = true; 

 } 

 } 

 } 

} 

2. Node RA, RB, RC 

//_______________________ forward_helloA _______________________// 

void forward_helloA() 

{ 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 

 Serial.println('7'); 

 delay(1000); 

 fhA1 = fhA1+1;   

 if(fhA1==35) 

 { 

 flagRA2=true; 

 } 

} 

Untuk skrip diatas penulis mengambil contoh skrip dari node RA, karena 

pada dasarnya proses forward hello yang dilakukan oleh node RA, RB, dan juga 

RC adalah sama. Jika menerima perintah dari node coordinator maka node RA 

akan langsung memforward hello packet ke node tetangganya. Lama untuk 

forwardnya memakan waktu 35 detik. Node RA akan mengirimkan karakter ‘7’ 

untuk proses forward. Dan apabila ada data masuk dengan karakter ‘U’ atau ‘V’ 

itu artinya node RB dan node RC mengirimkan pesan konfirmasi ke node RA. 

Sehingga hubungan ketiga node kini saling terhubung (lihat Gambar 4.5). Untuk 

lebih jelasnya proses forward hello packet ini bisa dilihat pada Gambar 4.5 

sampai Gambar 4.9 
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Gambar 4.5 Pengujian proses forward hello packet node RA (indoor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Pengujian proses forward hello packet node RB (indoor) 

(a1) 

(a4) (a3) (a2) 

(b1) 

(b4) (b3) (b2) 
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Gambar 4.7 Pengujian proses forward hello packet node RC (indoor) 

Pada node coordinator akan mengetahui node mana saja yang terhubung dengan 

node coordinator. Informasi ini bisa digunakan untuk membantu apabila node 

coordinator ingin meminta data ke node request yang statusnya tidak terhubung 

dengannya, maka node coordinator akan meminta bantuan ke node jembatan, 

node yang menghubungkan antara node coordinator dengan node request. Berikut 

adalah informasi forward hello yang didapatkan oleh node coordinator 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Informasi node aktif (indoor) 

(c1) 

(c4) (c3) (c2) 

(d2) 

(d3) 

(d4) 
(d1) 
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Gambar 4.9 Informasi node aktif (Outdoor) 

Untuk keterangan proses pengujian pada Gambar 4.5 sampai Gambar 4.9 terlebih 

dahulu bisa melihat Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Proses Forward Hello Packet  

Node COM Pesan Status Koneksi Keterangan Area Gambar 

Coordinator 11 @1 Perintah forward - a1 

Indoor 4.5 
RA 13 7 Forward RB, RC a2 

RB 10 U Konfirmasi - a3 

RC 29 V Konfirmasi - a4 

Coordinator 11 @2 Perintah forward - b1 

Indoor 4.6 
RA 13 W Konfirmasi - b2 

RB 10 8 Forward RA, RC b3 

RC 29 X Konfirmasi - b4 

Coordinator 11 @3 Perintah forward - c1 

Indoor 4.7 
RA 13 Y Konfirmasi - c2 

RB 10 Z Konfirmasi - c3 

RC 29 9 Forward RA, RB c4 

Coordinator 11 @1 Perintah forward - e1 

Outdoor 

4.9 

RA - 7 Forward - - 

RB - - - - - 

RC - - - - - 

Coordinator 11 @2 Perintah forward - e2 

Outdoor 
RA - - - - - 

RB - 8  Forward  - - 

RC - - - - - 

(e1) 

(e2) (e3) 
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Tabel 4.3 Hasil Informasi Node Aktif  

Node COM Pesan Status Koneksi Keterangan Gambar 

Coordinator 11 ! 
Tanya informasi 

node aktif 

RA dan RB 

Via RC 

 

RA dan RC 

Via RB 

 

RB dan RC 

Via RA 

d1 

4.8 

(indoor) 

RA 13 K Kirim informasi RB, RC d2 

RB 10 T Kirim informasi RA, RC d3 

RC 29 O Kirim informasi RA, RB d4 

Coordinator 11 ! 
Tanya informasi 

node aktif 

RB dan RC 

Via RA 

 

RA dan RC 

Via RB 

e3 

4.9 

(Outdoor) 

RA - - Konfirmasi RB, RC - 

RB - - Konfirmasi RA, RC - 

RC - - - - - 

Pada tabel 4.2 menjelaskan proses perintah forward hello packet, proses 

ini dilakukan untuk membantu agar semua node saling mengenal dengan node 

tetangganya masing-masing. Seperti yang terjadi pada node RA, node coordinator 

akan memerintahkan node RA untuk forward hello dengan cara kirim karakter ‘!’ 

apabila node RA menerima karakter tersebut maka dengan sendirinya node RA 

langsung memforward hello packet dengan cara kirim karakter 7. Dan apabila ada 

konfirmasi dari node yang lain tinggal mengecek saja karakter yang masuk apakah 

‘U’ atau ‘V’ (lihat Gambar 4.5). Hal yang sama juga terjadi pada node RB dan 
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juga node RC  (lihat Gambar 4.6 dan Gambar 4.7). Node coordinator akan 

memiliki informasi kondisi semua node mulai dari yang node yang connected 

sampai node yang disconnected, sehingga hubungan tiap node saling mengenal. 

Untuk kondisi area outdoor lebih jelasnya bisa melihat (Gambar 4.9). 

4.6 Pengujian pemilihan rute 

Pengujian rute dapat dilakukan ketika semua node sudah saling mengenal 

dengan node lain dengan cara menjalankan proses broadcast hello packet tadi. 

Dengan demikian barulah bisa menjalankan aktifitas request dan reply data 

dengan melewatkan data pada rute - rute tertentu. Rute yang terpilih nantinya bisa 

diamati dan diuji kualitasnya, apakah termasuk ke dalam kategori rute terbaik atau 

tidak. Untuk melakukan pengujian terhadap pemilihan rute maka diperlukan hal-

hal sebagai berikut : 

4.6.1 Alat pengujian 

1. Laptop 

2. Modul arduino uno 

3. Modul xbee series 2 + xbee shield 

4. Rangkaian penelitian (rangkaian push button, LED, dan sensor suhu LM35) 

5. Sumber daya baterai 9V 

4.6.2 Prosedur pengujian  

Langkah-langkah dalam prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan rangkaian sensor LM35 dan rangkaian indikator LED ke 

masing – masing node (node RA, node RB, node RC) sesuai dengan pin 

yang sudah ditentukan 
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2. Hubungkan rangkaian push button dan rangkaian indikator LED ke node 

coordinator sesuai dengan pin yang sudah ditentukan 

3. Hubungkan semua node dengan komputer menggunakan kabel USB, lalu 

aktifkan laptop dan jalankan program arduino IDE (indoor). Hubungkan 

node RA, RB, dan RC dengan kabel dengan baterai 9v (outdoor) 

4. Upload skrip yang sudah dibuat ke dalam arduino uno, lakukan untuk 

semua node sesuai dengan skripnya masing-masing 

5. Buka serial monitor pada software arduino IDE untuk melihat hasil 

outputnya dan amati hasilnya 

4.6.3 Hasil pengujian 

Pada pengujian ini kondisi semua node sudah siap untuk melakukan proses 

request dan reply data. Tinggal menunggu user untuk menekan salah satu tombol 

yang ada pada node coordinator apabila ingin merequesr data. Apabila user sudah 

menekan salahsatu tombol push button yang ingin direquest, maka pada saat 

bersamaan node coordinator akan langung melihat apakah posisi node yang di 

request tadi hubungannya connected atau disconnected dengan node coordinator. 

1. Node Coordinator 

pA = digitalRead(push_A); 

 pB = digitalRead(push_B); 

 pC = digitalRead(push_C); 

 //-----------------------------------------------------------// 

 if(koneksiA==1) 

 { 

 if(pA==0) 

 {digitalWrite(ledA_biru,LOW);} 

 else 

 { 

 if(koneksiA==1) 

 { 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 

 source_node = „C‟; 

 destination_node = „R‟+‟A‟; 



121 
 

 

 conn_requestA(); 

 } 

 else 

 { 

 if(ruteA_B1C0==1 || ruteA_B0C1==1) 

 { 

 digitalWrite(ledA_merah,HIGH); 

 diss_requestA(); 

 } 

 } 

 id_request++; 

 } 

 } 

 //-----------------------------------------------------------// 

 if(koneksiB==1) 

 { 

 if(pB==0) 

 {digitalWrite(ledB_biru,LOW);} 

 else 

 { 

 if(koneksiB==1) 

 {         

 digitalWrite(ledB_biru,HIGH); 

 source_node = „C‟; 

 destination_node = „R‟+‟B‟; 

 conn_requestB(); 

 } 

 else 

 { 

 if(ruteB_A1C0==1 || ruteB_A0C1==1) 

 { 

 digitalWrite(ledB_merah,HIGH); 

 diss_requestB(); 

 } 

 } 

 id_request++; 

 } 

 } 

 //-----------------------------------------------------------// 

 if(koneksiC==1) 

 { 

 if(pC==0) 

 {digitalWrite(ledC_biru,LOW);} 

 else 

 { 

 if(koneksiC==1) 

 {         

 digitalWrite(ledC_biru,HIGH); 

 source_node = ‘C’; 

 destination_node = ‘R’+’C’; 

 conn_requestC(); 

 } 

 else 

 { 

 if(ruteC_A1B0==1 || ruteC_A0B1==1) 

 { 

 digitalWrite(ledC_merah,HIGH); 

 diss_requestC(); 

 } 
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 } 

 id_request++; 

 } 

 } 

 } 

 goto atas; 

} 

Sebagai contoh untuk skrip diatas apabila user menekan tombol push 

button RC itu tandanya user ingin meminta data suhu yang dimiliki oleh node RC. 

Untuk mengetahui statusnya connected atau disconnected node coordinator akan 

melihat koneksiC apakah bernilai 1 atau tidak, jika bernilai 1 itu tandanya 

hubungan node coordinator dengan node RC adalah connected. Sedangkan kalau 

tidak bernilai 1 itu tandanya hubungan antara node coordinator dengan node RC 

disconnected. Tetapi ada kemungkinan node lain seperti node RA node RB 

mengenal node RC sehingga untuk hal request data node RC bisa meminta 

bantuan melalui node via (bisa node RA atau node RB). Pada Gambar 4.10  

adalah request data di dalam ruangan (indoor) dengan status connected, 

sedangkan pada Gambar 4.11 adalah request data di luar ruangan (outdoor) 

dengan status disconnected. 

2. Node RA, RB, RC 

//__________________________ terima_data _______________________// 

void terima_data() 

{ 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 buff4+=dataA; 

 if((buff4[1]==’c’)&&(buff4[3]==’n’))  

 { 

 if((buff4[1]==’.’)&&(buff4[5]==’a’)) 

 { 

 //BACA DATA SUHU A 

 pindah: 

 digitalWrite(ledA_biru,HIGH); 

 delay(100); 

 suhuA = analogRead(suhu_A); 

 suhuA = (suhuA * 0.48828125); 

 Serial.print('$'); 



123 
 

 

 Serial.print(suhuA); 

 Serial.println('%'); 

 //MINTA RSSI 

 rssi_connA();   

 datacomplete=true 

 } 

 } 

 else if((buff4[1]==’d’)&&(buff4[3]==’s’))  

 { 

 if((buff4[1]==’.’)&&(buff4[5]==’b’)) 

 { 

 if(koneksiRB==1) 

 { 

 Serial.println(“@B^”); 

 pindah; 

 }  

 } 

 } 

 else if((buff4[1]==’d’)&&(buff4[3]==’s’))  

 { 

 if((buff4[1]==’.’)&&(buff4[5]==’c’)) 

 { 

 if(koneksiRC==1) 

 { 

 Serial.println(“@C^”); 

 pindah; 

 }  

 } 

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Perintah Request connected (a) dan request data  kondisi indoor (b) 

(a) 

(b) 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Perintah request disconnected (a) dan request data kondisi outdoor (b) 

Ketika sudah merequest data kini giliran node coordinator yang akan 

menjalankan tugasnya. Node coordinator akan mengirimkan pesan request data 

sesua dengan stats koneksinya. Sebagai contoh pada Gambar 4.10 diatas staus 

koneksi antara node coordinator dengan node RC adalah connected sehingga 

pesan request yang dikirimkan adalah *conn.c#. sedangkan pada Gambar 4.11 

diatas status koneksi antara node coordinator dengan node RC adalah 

disconnected, sehingga pesan yang dikirimkan adalah *diss.c#.  

Langkah selanjutnya adalah node coordinator akan meminta nilai RSSI 

semua node yang terhubung dengannya. Nilai RSSI yang didapatkan nantinya 

akan dibandingkan terlebih dahulu dengan nilai RSSI yang lain. Lalu memilih 

nilai RSSI mana yang terbaik, yakni nilai RSSI yang mendekati 0. pesan yang 

dikirimkan oleh node coordinator adalah @K^. dan pada node RA apabila ada 

node yang meminta nilai RSSInya terlebih dahulu node RA akan melihat apakah 

(a) 

(b) 
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data yang masuk if((buff4[1]==’c’)&&(buff4[3]==’n’)) yang berarti 

(conn.a) dimana node coordinator meminta data node RA secara langsung. 

Ataukah data yang masuk else if((buff4[1]==’d’)&&(buff4[3]==’s’))   

if((buff4[1]==’.’)&&(buff4[5]==’b’)) atau 

if((buff4[1]==’.’)&&(buff4[5]==’c’)) 

yang mengartikan node coordinator meminta data node RB atau node RC 

akan tetapi status node coordinator tidak terhubung (connect) dengan node 

tersebut. Hanya saja node coordinator terhubung dengan node RA, sehingga node 

coordinator bisa meminta bantuan node RA untuk meminta data pada node RB 

dan node RC. jadi kini status node RA sebagai node via. 

1. Node Coordinator 

 if(data == ‘^’) // Baca RSSI 

 { 

 unsigned long Coor = pulseIn(rssi_COOR,LOW);

 Serial.print('@'); 

 Serial.print('K'); 

 Serial.print(Coor); 

 Serial.println('#'); 

 datadone=true; 

 } 

 if(Serial.available()) 

 { 

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

 inputdata+=data; 

 if((inputdata[1]==‘@’)&&(inputdata[3]==‘A’)||(data==’#’)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(data) 

 { 

 array_data[i++] = data; 

 } 

 else 

 { 

 array_data[i] = 0; 

 } 

 rssi_A = atoi(array_data); 

 } 

 if((inputdata[1]==‘@’)&&(inputdata[3]==‘B’)||(data==’#’)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(data) 

 { 

 array_data[i++] = data; 

 } 
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 else 

 { 

 array_data[i] = 0; 

 } 

 rssi_B = atoi(array_data); 

 } 

 if((inputdata[1]==‘@’)&&(inputdata[3]==‘C’)||(data==’#’)) 

 { 

 if(i>5 && isdigit(data) 

 { 

 array_data[i++] = data; 

 } 

 else 

 { 

 array_data[i] = 0; 

 } 

 rssi_C = atoi(array_data); 

 

 

2. Node RA, RB, RC 

 if(((buff4[2]==’K’)&&(buff4[3]==’^’)) ||  

  ((buff4[2]==’B’)&&(buff4[3]==’^’)) || 

  ((buff4[2]==’C’)&&(buff4[3]==’^’)) ) 

 { 

 //HITUNG DAN KIRIM RSSI 

 unsigned long RA = pulseIn(rssi_RA,LOW); 

 Serial.print('@'); 

 Serial.print(RA); 

 Serial.println('#'); 

 datacomplete=true;  

 } 

Skrip diatas yang bercetak tebal menjelaskan pada node coordinator 

apabila ada data masuk dengan karakter ‘^’ itu berarti ada node yang meminta 

data RSSI node coordinator, tugas node coordinator selanjutnya adalah 

menghitung nilai RSSI dengan perintah unsigned long Coor = 

pulseIn(rssi_COOR,LOW); Pada penelitian ini penulis menggunakan perintah 

LOW untuk mengambil nilai RSSInya jadi nilai yang mendekati 0 (nol) 

merupakan nilai RSSI yang terbaik.  

Apabila node coordinator posisinya meminta data RSSI node tetangga, 

pada saat bersamaan node coordinator akan menunggu apakah ada data RSSI 

balasan yang masuk. Penulis asumsikan misalkan data yang masuk adalah data 
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RSSInya node RA dengan deteksi pesan karakternya adalah  

((inputdata[1]==‘@’)&&(inputdata[3]==‘A’)||(data==’#’)) kemudian 

node coordinator akan menampung data ke sebuat array penyimpanan. Lalu 

memposisikan data masuk sesuai dengan urutanya. akan tetapi data yang sudah 

berada pada variabel array_data itu tipe datanya yakni char sehingga apabila ada 

RSSI lain node coordinator tidak bisa membandingkan data RSSI tersebut. Oleh 

sebab itu maka diperlukan konversi data ke integer. rssi_A = 

atoi(array_data); Langkah ini digunakan untuk membantu dalam hal 

konversi data sehingga apabila semua node sudah mengirimkan nilai RSSInya 

masing-masing node coordinator sudah bisa membandingkan nilai tersebut dan 

tentunya akan memilih nilai RSSI yang terbaik yang nantinya akan dijadikan 

sebagai rute terbaik. 

Selanjutnya pada skrip tebal pada node RA menjelaskan apabila ada data 

masuk dengan cirri-ciri urutan datanya adalah s 

if(((buff4[2]==’K’)&&(buff4[3]==’^’)) ||  

 ((buff4[2]==’B’)&&(buff4[3]==’^’)) || 

 ((buff4[2]==’C’)&&(buff4[3]==’^’)) ) 

Maka tugas node RA selanjutnya adalah menghitung nilai RSSI yang dimiliki 

dengan menggunakan skrip unsigned long RA = pulseIn(rssi_RA,LOW); 

kemudian mengirimkanya dengan disertai karakter ‘@’ sebagai header dan 

karakter ‘#’ sebagai tail yang membungkus nilai RSSI sebagai datanya.  

Pada Gambar 4.12 dibawah ini menjelaskan proses permintaan data oleh node 

coordinator adalah, proses permintaan nilai RSSI, proses penerimaan nilai RSSI, 

kemudian proses membandingkan RSSI dan yang terakhir memilih rute terbaik 

dengan nilai RSSI yang dihasilkan juga terbaik 
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Gambar 4.12 Proses pemilihan rute (indoor) 

Node 

Coordinator 
Node RA 

Node RC Node RB 
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Gambar 4.13 Proses pemilihan rute (outdoor) 

Keterangan : 

   : Request data suhu 

   : Meminta RSSI node tetangga 

   : Menerima RSSI node tetangga 

   : Membandingkan RSSI, lalu pilih rute terbaik 

   : Mengirim RSSI ke node tetangga 

   : Mendapatkan data suhu 

   : Rute terbaik yang dilewatkan 

Node Coordinator 
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Untuk keterangan proses pengujian pada Gambar 4.12 dan Gambar 4.13 terlebih 

dahulu bisa melihat Tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4 Keterangan Proses Pemilihan Rute 

Node COM Sumber Daya Area Gambar 

Coordinator 11 Laptop 

Indoor 4.12 
RA 13 Laptop 

RB 10 Laptop 

RC 29 Laptop 

Coordinator 11 Baterai 9V 

Outdoor 4.13 
RA - Baterai 9V 

RB - Baterai 9V 

RC - Baterai 9V 

Pada Gambar proses pemilihan rute diatas langkah pertama yakni 

mengaktifkan semua node dan pastikan sudah melakukan proses broadcast dan 

forward hello packet dengan baik. Sebagai contoh penulis akan mensimulasikan 

proses penentuan rute diatas yang ada pada Gambar 4.12 dan 4.13. mula-mula 

node coordinator akan meminta data suhu pada node RC karena user telah 

menekan tombol RC. berhubung node coordinator sudah mengenal node RC jadi 

pesan yang dikirimkan untuk request RC adalah *conn.c#, selanjutnya node 

coordinator akan meminta data RSSI ke node tetangga yang menuju ke node RC 

dengan mengirimkan pesan @K^. langkah ini dilakukan untuk melihat ada berapa 

calon rute untuk menuju node RC. kalau sudah dikirim node coordinator akan 

menunggu balasan RSSI dari node yang menerima pesan tadi  (Lihat Gambar 4.12 

bagian node coordinator). jika ada data masuk node RA, node RB dan node RC 

akan melihat data yang masuk memerintahkan untuk apa. Apabila data yang 

masuk memerintahkan untuk menghitung nilai RSSI dari node RA atau node RB, 
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atau node RC menuju ke node coordinator. masa nodc RA, RB dan node RC akan 

mengirimkan nilai RSSInya ke node coordinator (Lihat Gambar 4.12 bagian node 

RA, RB, dan RC).  

Selanjutnya node coordinator akan membandingkan nilai RSSI yang 

diterima tadi kemudian dipilih nilai RSSI mana yang mendekati nol itulah yang 

akan dipilih. Setelah proses membandingkan nilai RSSI untuk pemilihan calon 

rute selesai maka nantinya akan didapatkan 1 rute terbaik dengan ketentuan nilai 

RSSInya lebih baik daripada calon rute yang lain. Node coordinator telah memilih 

node RA sebagai rute requestnya, kemudian node coordinator akan meminta 

bantuan node RA untuk meneruskan proses request tadi dengan mengirimkan 

pesan VIA*C.A (Lihat Gambar 4.12 bagian node coordinator). 

Lalu node RA akan mengirimkan permintaan RSSI ke node tetangga 

dalam hal ini node RB dan node RC dengan mengirimkan pesan @A* tadi  (Lihat 

Gambar 4.12 bagian node RA). Lalu node RB dan node RC akan menghitung 

nilai RSSInya sekaligus mengirimkanya ke node RA tadi  (Lihat Gambar 4.12 

bagian node RB dan node RC). kemudian node RA membandingkanya dan lalu 

milih node RC. apabila RC adalah node request maka kewajiban RC adalah 

merekam data suhu disekitarnya, dan akhirunya mendapatkan data suhu 29 °C, 

lalu mengirimkan node RC meminta nilai RSSI node sekitar untuk mengirimkan 

data suhunya. Pesan yang dikirimkan adalah *C^ (Lihat Gambar 4.12 bagian 

node RC). kemudian yang terakhir melakukan proses reply data yang prosesnya 

hampir sama dengan proses request tadi, yakni melakukan proses minta nilai 

RSSI ke node yang terhubung, lalu menerima dan membandingkanya untuk 

pemilihan rutenya sampai proses pengiriman datanya tadi  (Lihat Gambar 4.12)  
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4.7 Pengujian jarak 

Pada pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan 

jangkauan setiap node pada jaringan WSN menggunakan xbee series 2 dalam hal 

pengiriman dan penerimaan datanya. 

4.7.1 Alat pengujian 

1. Laptop 

2. Modul arduino uno 

3. Modul xbee series 2 + xbee shield 

4. Rangkaian penelitian (rangkaian push button, LED, dan sensor suhu LM35) 

5. Meteran (indoor) 

6. Sumber daya baterai 9V (outdoor) 

7. Gadget smartphone (outdoor) 

4.7.2 Prosedur pengujian  

Langkah-langkah dalam prosedur pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan rangkaian sensor LM35 dan rangkaian indikator LED ke 

masing – masing node (node RA, node RB, node RC) sesuai dengan pin 

yang sudah ditentukan 

2. Hubungkan rangkaian push button dan rangkaian indikator LED ke node 

coordinator sesuai dengan pin yang sudah ditentukan 

3. Hubungkan semua node dengan komputer menggunakan kabel USB, lalu 

aktifkan laptop dan jalankan program arduino IDE (indoor). Hubungkan 

node RA, RB, dan RC dengan kabel dengan sumber daya baterai 9v 

(outdoor) 
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4. Gunakan meteran untuk mengukur jarak indoor dan gunakan aplikasi 

google maps pada gadget smartphone untuk mengukur jarak outdoor 

5. Upload skrip yang sudah dibuat ke dalam arduino uno, lakukan untuk 

semua node sesuai dengan skripnya masing-masing 

6. Buka serial monitor pada software arduino IDE untuk melihat hasil 

outputnya dan amati hasilnya 

4.7.3 Hasil pengujian 

Dari beberapa kali pengujian yang dilakukan, baik itu di tempat tertutup 

(indoor) maupun di tempat terbuka (outdoor). Maka didapatkanlah hasil 

pengiriman dan penerimaan datanya adalah sebagai berikut. Tabel 4.5 adalah 

keterangan untuk pengujian di tempat tertutup (indoor). Dan Tabel 4.6 adalah 

pengujian di tempat terbuka (outdoor). 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Jarak Pengiriman dan Penerimaan data  

di tempat tertutup (indoor) 

No. Jarak (meter) Keterangan 

1. 10 Ok 

2. 20 Ok 

3. 30 Ok 

4. 40 Ok 

5. 41 Gagal 

6. 42 Gagal 

7. 43 Gagal 

8. 44 Gagal 

9. 45 Gagal 

10. 46 Gagal 

11. 47 Gagal 

12. 48 Gagal 

13. 48 Gagal 

14. 50 Gagal 
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Tabel 4.6 Hasil Pengujian Jarak Pengiriman dan Penerimaan data  

di tempat terbuka (outdoor) 

No. Jarak (meter) Keterangan 

1. 10 Ok 

2. 20 Ok 

3. 30 Ok 

4. 40 Ok 

5. 50 Ok 

6. 60 Ok 

7. 70 Ok 

8. 80 Ok 

9. 90 Ok 

10. 100 Ok 

11. 101 Gagal 

12. 102 Gagal 

13. 103 Gagal 

14. 104 Gagal 

15. 105 Gagal 

16. 106 Gagal 

17. 107 Gagal 

18. 108 Gagal 

19. 109 Gagal 

20. 110 Gagal 

  Pada kondisi indoor dengan jarak 1 - 40 meter pengiriman dan 

penerimaan data antar node dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi pada jarak 

41 meter dan selebihnya tidak dapat berkomunikasi. Artinya komunikasi antar 

node tersebut terputus, sehingga node yang dituju tidak dapat menerima data yang 

dikirimkan oleh node lain. Sedangkan pada kondisi outdoor dengan jarak 1 – 100 

meter dapat berkomunikasi dengan baik. Setelah jarak melebihi 100 meter 

komunikasi terputus. Dengan demikian hasil yang didapat sama dengan 

spesifikasi pada datasheet xbee S2. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari tugas akhir “PENENTUAN RUTE TERBAIK PADA 

WSN (WIRELESS SENSOR NETWORK) BERDASARKAN PARAMETER RSSI 

(RECEIVED SIGNAL STRENGTH INDICATOR)” adalah : 

1. Sistem WSN dalam penelitan penentuan rute terbaik ini menggunakan 4 

buah node yang terdiri dari 1 buah node coordinator, dan 3 buah node 

router yang ketiganya diberi ID node RA, node RB, dan node RC. node 

coordinator dan node router terdiri dari modul mikrokontroller arduino 

sebagai otak dari keseluruhan sistem untuk menjalankan algoritma sesuai 

dengan kebutuhan mulai dari algoritma broadcast hello packet, lalu 

algoritma forward hello packet, kemudian algoritma permintaan dan 

perhitungan nilai RSSI maupun data suhu, sampai algoritma perbandingan 

rute pada proses request maupun reply data. Yang kemudian data yang 

dihasilkan dikirimkan secara nirkabel dengan menggunakan modul xbee 

series 2 beserta shieldnya.  

2. Sistem melakukan aktifitas request dan reply data apabila ada permintaan 

dari user, hingga sampai proses pemilihan rutenya melalui komunikasi 

nirkabel dan didapatkan hasil pengujian sebagai berikut: 

a) Parameter yang diambil benar-benar parameter RSSI, dengan 

ketentuan nilai RSSI berada pada kondisi LOW yang dijadikan sebagai 

acuan untuk memilih 1 rute terbaik. Jadi semakin kecil nilai RSSI yang 
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dimiliki maka semakin besar pula kemungkinan untuk dijadikan 

sebagai rute terbaik 

b) Apabila memiliki lebih dari 1 rute terbaik, maka rute yang 

diprioritaskan menjadi rute terbaik adalah rute yang pertama kali 

terhubung/terkoneksi dengan node coordinator. 

c) Semakin jauh posisi dan jarak antar node maka semakin besar pula 

kemungkinan data akan hilang, oleh sebab itu apabila melakukan 

pengiriman maupun penerimaan data dengan kondisi seperti itu 

diusahakan agar aktifitas komunikasi pada trafik yang lain diperkecil. 

d) Hasil pengujian dalam hal pengiriman dan penerimaan data secara 

nirkabel menggunakan Xbee series 2 memiliki jangkauan jarak 

pengiriman dan penerimaan data antara 1 – 40 meter untuk kondisi 

didalam ruangan (indoor). Sedangkan untuk kondisi outdoor 

jangkauan jaraknya hanya sampai 1 – 100 meter saja . 

e) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sebanyak 30 kali 

percobaan dengan rincian 15 percobaan pada kondisi indoor dan 15 

percobaan pada kondisi outdoor. Dengan hasil 27 percobaan dapat 

menemukan rute terbaik berdasarkan parameter RSSI yang terendah 

saat itu dengan rincian jarak antara 1 – 40 meter untuk kondisi indoor 

dan 1 – 100 meter untuk kondisi outdoor. Tetapi 3 percobaan sisanya 

tidak bisa menemukan rute terbaik dengan rincian 1 percobaan pada 

kondisi indoor dan 2 percobaan pada kondisi outdoor  
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5.2 Saran 

Agar diperoleh hasil yang lebih baik dan sebagai pengembangan pada 

penelitian berikutnya sebaiknya mempertimbangkan hal berikut ini: 

1. Penentuan rute terbaik adalah salah satu cara untuk mengatasi kelemahan 

WSN dalam hal efisiensi energinya. Mungkin kedepannya bisa 

menerapkan cara-cara yang lain agar energi WSN tetap terjaga, 

salahsatunya adalah menerapkan metode sleep node untuk menghemat 

dayanya, atau juga bisa memprioritaskan bandwidth terbesar atau delay 

terkecil dalam pengiriman datanya. Dan Masih banyak cara – cara yang 

lain untuk diterapkan kedepannya 

2. Untuk kevalidan hasil terhadap pemilihan rute terbaik disarankan untuk 

menambahkan parameter-parameter yang lain selain parameter RSSI, 

misalnya parameter hop atau cost. Hal ini dilakukan untuk membantu 

melakukan perbandingan apabila memiliki parameter RSSI yang sama 

3. Jika ingin mendapatkan jangkauan jarak komunikasi secara nirkabel yang 

lebih luas, maka bisa menggunakan modul Xbee Pro series 2 disetiap 

nodenya 
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