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ABSTRAK

Dalam perhitungan statistika dengan rentang selama satu dekade, diperkirakan ~ 75
miliar perangkat Internet of Things (IoT) pada tahun 2025, maka dari itu diperlukan
sistem yang menunjang perangkat-perangkat tersebut. Sejatinya IoT merupakan
sebuah konsep dimana semua perangkat terhubung dengan internet, sehingga
menciptakan sebuah sistem yang dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya
perantara manusia yang disebut komunikasi Machine to Machine (M2M). Dalam
membangun sistem IoT, terdapat beberapa teknologi nirkabel yang dikembangkan
dengan protokolnya masing-masing, salah satunya Low Power Wide Area Network
(LPWAN) merupakan teknologi yang mendukung komunikasi jarak jauh dengan
konsumsi daya yang rendah, teknologi tersebut ialah LoRa (Long Range)
merupakan sebuah perangkat yang bekerja dengan modulasi Chrip Spread
Spectrum (CSS) dan frekuensi ISM (Industrial, Scientific and Medical), khususnya
di Indonesia dan Asia sekitarnya menggunakan frekuensi 920 – 925 MHz yang
ditetapkan oleh LoRa Alliance. Pada dasarnya perangkat ini bekerja pada physical
layer (LoRa RF95) dan hanya dapat berkomunikasi pada frekuensi yang sama,
maka dari itu jika dalam satu waktu terdapat dua atau lebih perangkat LoRa yang
mentransmisikan paket, maka akan terjadi collision, sehingga mengakibatkan paket
tersebut tidak diterima dengan baik. Biasanya perangkat yang mentransmisikan
paket disebut node dan yang menerima dan meneruskan ke internet, agar dapat
diakses secara publik adalah gateway. Sejatinya LoRa telah memiliki protokol
Medium Access Control berbasis protokol ALOHA dan bersifat opensource yang
berjalan di atas LoRa physical layer, bernama LoRaWAN, namun memiliki
kekurangan pada mekanismenya yang mempengaruhi peningkatan konsumsi daya
dan collision rate pada node. Maka dari itu dirancanglah sebuah protokol akses
media yang diadopsi dari prinsip kerja protokol CSMA / CA (Collision Sense
Multiple Access / Collision Avoidance) yang dinamakan Protokol LMC (LoRa
Multi Communication) yang berjalan diatas lapisan application untuk mengatasi
permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah algoritma program yang disematkan
pada setiap perangkat. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan pemetaan,
tata letak dan tahapan yang ditentukan menggunakan protokol tersebut, maka
didapatkan nilai rata-rata PRR (Packet Reception Ratio) dengan nilai 94% yang
menunjukan bahwa sebagian besar paket diterima dengan baik, rata-rata ToA (Time
on Air) bernilai 847 ms dan rata-rata estimasi lama waktu hidup baterai selama 71.1
jam dengan kapasitas baterai sebesar 1500 mAh. Dengan melihat hasil dari uji coba
tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa protokol LMC mampu
diimplementasikan dan dijalankan pada sistem yang menunjang IoT.
Kata Kunci: M2M, LoRa, IoT, Multi Komunikasi, CSMA/CA.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Internet of Things atau biasa disebut IoT merupakan sebuah konsep dimana

semua perangkat terhubung dengan internet, sehingga menciptakan sebuah sistem
yang dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya perantara manusia, yang
disebut komunikasi Machine to Machine (M2M).
Dalam perhitungan statistika dengan rentang selama satu dekade,
diperkirakan terdapat ~ 75 miliar perangkat IoT pada tahun 2025 (Statista, 2016).
Biasanya perangkat tersebut mengirim data melalui internet ke layanan cloud untuk
diolah dan disimpan, perangkat tersebut dapat berupa sensor pintar yang digunakan
untuk mengambil nilai dari suatu objek atau tempat, sebagai contoh sensor
temperatur, dengan membaca nilai suhu untuk memantau kondisi cuaca pada suatu
wilayah, sehingga memungkinkan untuk memprediksi cuaca dari data tersebut.

Gambar 1.1 Estimasi jumlah perangkat IoT 2015 – 2025
(Sumber: Statista, 2016)
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Dalam membangun sistem IoT, terdapat beberapa teknologi nirkabel yang
dikembangkan diantaranya, WPAN (Wireless Personal Area Network), WLAN
(Wireless Local Area Network) dan LPWAN (Low Power Wide Area Network).
LPWAN merupakan teknologi yang mendukung komunikasi jarak jauh dengan
konsumsi daya yang rendah. Perbedaan dari ketiga teknologi tersebut ialah jarak
komunikasi dan konsumsi daya yang digunakan.
Pada tugas akhir ini, teknologi LPWAN yang digunakan untuk membangun
sistem IoT, yaitu LoRa (Long Range), merupakan sebuah perangkat yang bekerja
dengan modulasi Chrip Spread Spectrum (CSS) dan frekuensi ISM (Industrial,
Scientific and Medical), khususnya di Indonesia dan Asia sekitarnya menggunakan
frekuensi 920 – 925 MHz (AS920-925) yang ditetapkan oleh LoRa Alliance.
Adapun perangkat LoRa terintegrasi dengan sensor yang mengirim nilai pada suatu
objek atau tempat ke perangkat LoRa lainnya disebut end-device atau dapat dengan
kata lain node, agar data tersebut dapat dikirim ke cloud melalui internet, maka
diperlukan perangkat LoRa terintegrasi dengan internet yang menerima data dari
setiap node, biasanya disebut gateway. Peran gateway pada tugas akhir ini untuk
mengkoordinasi setiap node agar dapat mengirim paket hingga diterima dengan
baik, dengan memastikan setiap node berada pada waktu yang telah diatur pada
protokol komunikasi, agar setiap node tidak mengirimkan paket ke gateway pada
satu waktu yang sama, sehingga dapat mencegah terjadinya tabrakan paket yang
dikirim oleh setiap node, karena pada dasarnya perangkat LoRa bekerja pada
physical layer dan dapat berkomunikasi pada frekuensi yang sama (Rizky, 2019).
Sejatinya LoRa juga memiliki protokol Medium Access Control berbasis protokol
ALOHA dan bersifat opensource yang berjalan di atas LoRa physical layer,
bernama LoRaWAN, namun memiliki kekurangan dalam mekanismenya yang
mempengaruhi peningkatan konsumsi daya pada node dan collision ratenya
(Haxhibeqiri, De Poorter, Moerman, & Hoebeke, 2018). Atas dasar tersebut maka
dirancanglah sebuah protokol komunikasi akses media yang diadopsi dari prinsip
kerja protokol CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)
merupakan protokol digunakan oleh WiFi (IEEE 802.11) untuk menghindari
tabrakan paket saat dikirimkan secara bersamaan antar dua atau lebih perangkat,
sehingga dapat terealisasinya multi komunikasi antar setiap perangkat LoRa yang
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menunjang sistem IoT dengan nama LMC (LoRa Multi Communication) atau dapat
disebut Protokol LMC.
1.2

Rumusan Masalah
Telah dijelaskan sebelumnya, perangkat LoRa memiliki kemampuan minim

konsumsi daya, namun hanya dapat berkomunikasi pada frekuensi yang sama dan
rentan terjadi collision saat transmisi paket, dengan kekurangan tersebut maka
rumusan masalah yang diangkat ialah:
1. Bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan protokol LMC antar
gateway dan node?
2. Bagaimana perbandingan estimasi Packet Reception Ratio (PRR) dan Time on
Air (ToA) dari paket yang dikirim node sebelum dan setelah implementasi
protokol LMC?
3. Bagaimana perbandingan estimasi waktu hidup baterai setiap node sebelum dan
setelah implementasi protokol LMC?
1.3

Batasan Masalah
Dalam tugas akhir ini, ruang lingkup penelitian dibatasi dengan:

1. Node menggunakan sistem mikrokontroler terintegrasi baterai, berperan
sebagai pengirim paket sensor, yaitu sensor suhu, kelembaban dan arus.
2. Gateway menggunakan sistem single board computer tidak terintegrasi baterai,
berperan sebagai penerima paket dari node dan sebagai pencatat data (data
logger), dimana paket disimpan pada sistem basis data.
3. Komunikasi multi komunikasi dibatasi hanya antar node dan gateway
menggunakan perangkat LoRa dan protokol yang diadopsi dari CSMA/CA,
sehingga tiap node tidak dapat berkomunikasi satu sama lain.
4. Pengujian node terhadap gateway akan dilakukan dengan jarak yang sama.
1.4

Tujuan
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka tujuan dari tugas akhir ini, yaitu:

1. Merencanakan dan mengimplementasikan protokol multi LMC pada perangkat
LoRa seperti gateway dan node.
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2. Mengestimasikan perbandingan Packet Reception Ratio (PRR) dan Time on Air
(ToA) sebelum dan setelah menggunakan protokol LMC.
3. Mengestimasikan perbandingan waktu hidup baterai node sebelum dan setelah
menggunakan protokol LMC.
1.5

Manfaat
Adapun manfaat dari tugas akhir ini ialah dapat diterapkannya protokol LMC

pada perangkat LoRa sehingga dapat menunjang infrastruktur IoT, yang dapat
mengirimkan dan mencatat nilai pada sistem basis data dan mampu mengestimasi
persentase keberhasilan paket melalui PRR (Packet Reception Ratio) dan lama
waktu transmisi paket antar gateway dan node melalui ToA (Time on Air), serta
lama waktu hidup baterai pada setiap node.
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BAB II

LANDASAN TEORI
2.1

LoRa
LoRa (Long Range), merupakan perangkat yang bekerja dengan prokokol

modulasi berdasarkan Chrip Spread Spectrum (CSS), mampu untuk komunikasi
jarak jauh, konsumsi daya rendah dan memiliki data rate tidak besar, sehingga
dapat diintegrasikan dengan Internet of Things (Seneviratne, 2019). CSS
merupakan teknik spread spectrum yang menggunakan seluruh saluran bandwidth
untuk broadcast sinyal dalam domain waktu, sehingga dapat mengurangi Bit Error
Rate dan mencapai komunikasi jarak jauh, karena terintegrasi dengan Forward
Error Correction kesalahan dalam transmisi data pada saluran komunikasi yang
unreliable atau noisy dapat dikontrol (Nico, 2017). Spreading Factor (SF),
Bandwidth (BW) dan Code Rate (CR) merupakan parameter pendukung yang
mempengaruhi data rate dan cakupan sinyal (Triwidyastuti, 2019).
2.1.1

Deskripsi Umum HopeRFM95W
HopeRFM95W merupakan modul LoRa dengan antarmuka SPI, dilengkapi

Modulator Demulator (Modem) dan mendukung komunikasi spread spectrum
dengan jangkauan luas, anti interferensi dan low power (HopeRF Electronic, 2013).
Tabel 2.1 Rentang operasi HopeRF95W
Symbol Description
VDDop
Top

Min Max Unit
1.8
-20

Supply Voltage
Operational temperature range

(Sumber: HopeRF Electronic, 2019)

3.7
+70

V
O
C

Tabel 2.2 Parameter HopeRFM95W
Part
Number

RFM95W

Frequency
Range
868/915
MHz

Spreading
Factor

Bandwidth

6 – 12

7.8 – 500
kHz

(Sumber: HopeRF Electronic, 2019)

5

Effective
Bitrate

0.18 - 37.5
kbps

Est.
Sensitivity
-111 - 148
dBm
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Gambar 2.1 Diagram pin HopeRFM95W
(Sumber: HopeRF Electronic, 2019)

Tabel 2.3 Deskripsi pin HopeRFM95W
No. Nama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GND
MISO
MOSI
SCK
NSS
RESET
DIO5
GND
ANT
GND
DIO3
DIO4
3.3V
DIO0
DIO1
DIO1

Tipe
O
I
I
I
I
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O

(Sumber: HopeRF Electronic, 2019)

Deskripsi

Ground
SPI Data Output
SPI Data Input
SPI Clock Input
SPI Chip Select Input
Reset Trigger Input
Digital I/O, Konfigurasi Perangkat Lunak
Ground
RF Signal Output/Input
Ground
Digital I/O, Konfigurasi Perangkat Lunak
Digital I/O, Konfigurasi Perangkat Lunak
Supply Voltage
Digital I/O, Konfigurasi Perangkat Lunak
Digital I/O, Konfigurasi Perangkat Lunak
Digital I/O, Konfigurasi Perangkat Lunak

Tabel 2.4 Fungsi mode operasi HopeRF95W
Mode Operasi

SLEEP

STAND-BY
FSTX
FSRX
TX
RXCONTINUOUS
RXSINGLE
CAD

Deskripsi

Merupakan mode Low-power, pada mode ini hanya SPI dan
konfigurasi register yang memiliki akses. LoRa FiFo tidak memiliki
akses.
Crystal oscillator dan baseband LoRa dihidupkan.
Mode perpaduan frekuensi untuk transmisi.
Mode perpaduan frekuensi untuk menerima.
Ketika HopeRFM95W aktif paket ditransmisikan dan kembali ke
mode stand-by.
Ketika HopeRFM95W aktif, semua data yang diterima diproses
hingga ada perubahan mode operasi.
Ketika HopeRFM95W aktif, tetap dalam kondisi ini, hingga paket
yang valid telah diterima dan kembali ke mode stand-by
Ketika pada mode CAD, perangkat ini akan mengkonfirmasi saluran
yang diberikan untuk mendeteksi sinyal preamble LoRa.

(Sumber: HopeRF Electronic, 2019)
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2.1.2

Struktur Paket LoRa
Modem (Modulator Demulator) LoRa menggunakan dua tipe format paket,

Eksplisit dan Implisit. Paket Eksplisit terdiri atas sebuah short header yang berisi
informasi tentang jumlah bytes, coding rate dan apakah CRC digunakan dalam
paket. Format paket dapat dilihat pada Gambar 2.2.
<=nPreamble Symbols=>
Preamble

<=nHeader Symbols=>
Header
CRC
(Explicit Mode Only)
<====CR=4/5=====>

Payload

Payload
CRC

<==CR=Coding Rate=>

<=================== SF = Spreading Factor ===================>

Gambar 2.2 Struktur paket LoRa
Struktur paket LoRa meliputi tiga element:
1. Preamble, digunakan untuk sinkronisasi receiver dengan aliran data yang
masuk, secara default dikonfigurasi dengan 12 urutan panjang symbol.
2. Header, terdiri atas dua jenis, yaitu mode header eksplisit dan header implisit,
dimana pada mode eksplisit yang merupakan mode default, terdiri atas panjang
payload (bytes), CR dengan maksimum 4/8 dan 16-bits CRC (opsional),
sedangkan pada mode implisit header tidak dicantumkan dalam paket LoRa,
melainkan dikonfigurasi manual pada setiap perangkat LoRa.
3. Payload, merupakan panjang variabel berisi data yang diatur pada header
(mode eksplisit) atau pada pengaturan register (mode implisit). Setiap payload
yang hendak dikirim atau diterima, ditampung sementara (buffer) pada RAM
berukuran 256 bytes (pada HopeRFM95W) dengan metode First In First Out,
dapat dibaca jika kondisi tidak sleep dan dihapus pada kondisi sleep atau
terdapat data baru yang ditulis. Buffer LoRa dapat dilihat pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Buffer LoRa
(Sumber: HopeRF Electronic, 2019)
Sejatinya, pada perangkat HopeRFM95W, data dikirim dan diterima dapat
ditampung pada buffer secara bersamaan, yang diatur oleh setiap register, yaitu:
a. FifoTxBaseAddr, merupakan tempat di memori informasi pengiriman
disimpan, secara default alamat pada memori diinsialisasi 0x80.
b. FifoRxBaseAddr, merupakan tempat di memori informasi penerimaan
disimpan, secara default alamat pada memori diinisalisasi 0x00.
c. FifoAddrPtr, merupakan pointer interface SPI, yang mengarahkan dimana
lokasi untuk dibaca atau untuk ditulis, hal itu berpengaruh dengan
RegFifoRxCurrentAddr, dimana nilai pointer akan bertambah secara
otomatis.
d. FifoRxBytesNb, mendefenisikan ukuran penulisan alokasi memori pada
event ketika operasi receive berhasil. Dengan kata lain PayloadLength
mengindikasikan ukuran alokasi memori untuk ditransmisikan. Dalam
mode implisit FifoRxBytesNb tidak digunakan, melainkan pada mode
eksplisit ukuran awal receive buffer diatur sesuai dengan panjang paket pada
received header.
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2.1.3

Perhitungan Analisis Perangkat LoRa
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa LoRa memiliki parameter-

parameter pendukung seperti Spreading Factor, Bandwidth dan Code Rate. Hal
tersebut mempengaruhi persentasi keberhasilan paket yang diterima atau disebut
∑ PaketRx

Packet Reception Ratio (PRR) dengan rumus (PRR= ∑

PaketTx

×100%) (1), serta

Time on Air (ToA) yang dapat disebut lama waktu paket dikirim dengan rumus
(ToA = Waktu Terima - Waktu Kirim) (2).
2.2

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)
Jika terdapat dua pengguna jalan tiba di perempatan jalan (Gambar 2.4) pada

waktu yang sama, maka masig-masing pengguna jalan dapat mengerti, bahwa tidak
aman untuk keduanya melanjutkan perjalanan. Solusinya, masing-masing
pengguna jalan harus dapat menunda perjalanan, hingga mereka dapat mengerti
satu sama lain siapa yang dapat terlebih dahulu melakukan perjalanan. Penundaan
yang dilakukan setiap pengguna jalan ditentukan secara acak, sehingga membentuk
koordinasi yang menciptakan perjalanan dapat dengan aman dilakukan.

Gambar 2.4 Perempatan jalan
Sejatinya protokol CSMA/CA bekerja pada lapisan Data Link, dimana
didesain untuk mengizinkan setiap stasiun dapat mengirimkan paket selama tidak
ada stasiun lain yang juga mengirim paket. Hal itu disebut CSMA (Carrier Sense
Multiple Access), karena setiap stasiun mencoba untuk mengetahui keberadaan
stasiun lain pada medium transmisi. Hal itu disebut CA (Collision Avoidance),
karena setiap stasiun berusaha untuk menghindari tabrakan dengan tidak mengirim
pesan ketika stasiun sedang juga mengirim pesan (Bond, 2016).
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Gambar 2.5 Simulasi cara kerja collision avoidance
(Sumber: Bond,2016)
Protokol ini bekerja dengan mengharuskan stasiun penerima mengirim
kembali sinyal acknowledgement (ACK) kepada stasiun pengirim, dengan tujuan
mengkonfirmasi bahwa pesan berhasil diterima, atas dasar tersebut stasiun
pengirim akan mengetahui bahwa terjadi tabrakan dan mencoba untuk kembali
mengirim pesan.

Start

Assemble
a Frame

Not Using IEEE 802.11
RTS/CTS Exchange

Is the
Channel
Idle?

NO

Wait for Random
Backoff Time

YES

Transmit RTS

CTS Received?

NO
Using IEEE 802.11 RTS/CTS Exchange

YES
Transmit
Application Data

END

Gambar 2.6 Diagram alir protokol CSMA/CA
(Sumber: jjgarcia.tsc, 2011)
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa protocol CSMA/CA bekerja
dengan mengabaikan collision, hal tersebut yang juga digunakan oleh WiFi (IEEE
802.11) dalam membangun protokol akses medianya agar terhindar dari collision.
Pengembangan yang dilakukan pada protokol tersebut agar dapat bekerja dengan
baik, yaitu dengan menambahkan langkah tambahan, dimana stasiun akan
mengirim RTS (Request to Send) dan CTS (Clear to Send) agar stasiun lainnya
dapat mengetahui bahwa kondisi tidak aman untuk mentransmisikan pesan.
Permasalahan tersebut dikarenakan adanya hidden layer yang menyebabkan adanya
kemungkinan collision (Bond, 2016).
2.3

Arduino Nano
Arduino Nano merupakan board mikrokontroler yang didesain menggunakan

mikrokontroler ATMega328, dengan bentuk yang kecil namun memiliki paket yang
lengkap, seperti I/O yang mendukung PWM, ADC, serta interface yang terdiri atas
I2C, SPI dan UART yang dapat digunakan untuk pengembangan mikrokontroler
sesuai dengan kebutuhan pengembang.

Gambar 2.7 Pinout arduino nano
(Sumber: Arduino, 2020)
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Tabel 2.5 Spesifikasi Arduino Nano
Keterangan

Spesifikasi

Mikrokontroler
Tegangan Operasi
Tegangan Input
Pin Digital I/O
Pin Input Analog
Arus DC per pin I/O
Memori Flash
SRAM
EEPROM
Clock Speed
Ukuran Dimensi

(Sumber: Arduino, 2020)

2.4

ATMega328
5 V (Logic Level)
7 – 12 V (Recommended)
14 (6 diantaranya PWM)
8
40 mA
32 KB (2 KB untuk Bootloader)
2 KB
1 KB
16 MHz
0.73” x 1.70”

Raspberry Pi 3 B+

Gambar 2.8 GPIO Raspberry Pi 3 B+
Raspberry Pi (RasPi) merupakan Single Board Circuit (SBC) kembangan
dari sebelumnya, dapat digunakan layaknya sebuah komputer pada umumnya.
Perangkat ini dilengkapi 40 pin GPIO (General Purpose Input Output) berfungsi
layaknya sebuah mikrokontroler yang memiliki PWM, I/O dan interface seperti
UART, SPI dan I2C, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan oleh
pengembang (Sorayakit, 2016).
2.5

DHT-22 (AM2302)
DHT-22 merupakan sebuah sensor yang memiliki kemampuan untuk

mengukur udara dan menkonversi nilai tersebut kedalam nilai digital, sehingga
mendukung mikrokontroler yang dilengkapi ADC 8-Bit (Tokoteknologi, 2020).
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Tabel 2.6 Spesifikasi DHT-22
Spesifikasi

Tegangan Operasi
Konsumsi Arus
Range Pengurkuran
Toleransi Keakuran
Waktu Pemindaian

Deskripsi

3.3V – 6V DC
1 – 1,5 mA
Kelembaban 0-100% RH dan Suhu -40 - 80 OC
Kelembaban 2% RH dan Suhu 0.5 OC
2 Detik

(Sumber: Tokoteknologi, 2020)
2.6

Watchdog Timer Atmega328
Sejatinya Atmega328 memiliki fitur bernama Watchdog Timer yang

menggunakan clock internal 128kHz, berfungsi untuk memulihkan sistem
mikrokontroler yang macet atau hang, diakibatkan oleh kesalahan kode atau
perangkat keras. Ketika fitur ini diaktifkan, maka timer akan diaktifkan hingga nilai
yang ditentukan (16ms, 32ms, 64ms, 0.125s, 0.25s, 0.5s, 1s, 2s, 4s, 8s), setelah itu
sistem diatur kembali atau mikrokontroler diatur kembali (Electronicwings, 2020).
2.7

INA219

Gambar 2.9 Pin INA219
(Sumber: Bench, 2015)
INA219 merupakan modul sensor dengan interface I2C yang digunakan
untuk mendeteksi Arus listrik hingga 3.2A dengan resolusi 0.8mA dan Tegangan
listrik maksimum 26V menggunakan shunt resistor, serta dapat dioperasikan pada
tegangan 3V atau 5V dan suhu -40oC hingga 125oC (Texas Instruments, 2015).
2.8

MariaDB
MariaDB ialah basis data relasional berlisensi GPL (General Public License)

yang dipublikasikan secara gratis. Setiap pengguna dapat dengan bebas
menggunakannya, namun tidak dapat dijadikan produk turunan bersifat komersil
(MariaDB Foundation, 2020).

3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Model Perancangan

Gambar 3.1 Model perancangan skenario multi komunikasi
Skenario multi komunikasi dilakukan dengan membuat dan menyematkan
protokol berupa algoritma program bernama LMC (LoRa Multi Communication)
yang diadopsi dari prinsip kerja protokol akses media CSMA/CA pada tiga buah
perangkat end-devices atau yang dapat disebut node dan satu buah perangkat
gateway dilengkapi data logger (MariaDB) yang terintegrasi LoRa, yang dapat
dilihat pada Gambar 3.1. Setiap perangkat tersebut memiliki peran dan tugasnya
masing-masing dan perangkat pendukung yang menunjang setiap perangkat.
Sejatinya LMC merupakan protokol yang dirancang dan diimplementasikan pada
lapisan Application, berbeda dengan CSMA/CA berjalan pada lapisan Data Link.
3.1.1

Node
Node merupakan perangkat LoRa yang dirancang untuk mengikuti perintah

gateway dengan mengirim paket sensor ke gateway melalui medium modulasi
LoRa. Sensor DHT-22 dan modul HopeRFM95W yang secara urut terintegrasi
dengan ADC dan interface SPI mikrokontroler Arduino Nano yang digunakan pada
setiap perangkat. Dalam model perancangan, terdapat tiga buah node yang
mengirim paket sensor, setiap node secara statis disematkan alamat untuk
14
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membedakan antara node satu dengan lainnya, selain itu, setiap node juga memiliki
kemampuan untuk menghitung arus, agar dapat diperkirakan berapa lama baterai
pada perangkat ini dapat hidup, dengan menggunakan sensor INA219 terintegrasi
baterai dan mikrokontroler dengan interface I2C, selain itu node juga dilengkapi
dengan fitur sleep agar perangkat ini dapat menghemat waktu hidup baterai. Fitur
tersebut dirancang dengan memanfaatkan watchdog timer pada mikrokontroler agar
dapat sleep selama waktu yang ditentukan, sesuai dengan perintah yang diberikan
gateway.
3.1.2

Gateway
Gateway merupakan perangkat LoRa yang dirancang untuk menerima paket

sensor dari setiap node. Perangkat ini tidak menggunakan baterai sebagai sumber
catu daya sehingga diperlukan listrik agar perangkat ini dapat aktif. Agar dapat
berkomunikasi dengan node, gateway menggunakan modul HopeRFM95W yang
terintegrasi dengan interface SPI pada Raspberry Pi 3 B+. Pada model perancangan,
gateway berperan penting agar multi komunikasi dapat berjalan dengan baik,
karena berperan sebagai koordinator dengan memberikan perintah setiap node agar
tidak mengirim pesan secara bersamaan yang akan menimbulkan tabrakan
(collision), selain itu gateway juga berperan sebagai data logger, dimana paket yang
dikirim setiap node dialokasikan pada sistem basis data untuk disimpan dan diolah.
Sistem basis data yang digunakan ialah MariaDB.
3.1.3

Data Logger
Data logger merupakan sistem yang dirancang untuk mencatat setiap proses

yang dilakukan gateway maupun paket yang dikirim setiap node ke gateway agar
dapat dicatat dengan rapi sesuai dengan tabel alokasinya. JePra_LoRaGW
merupakan data logger pengujian menggunakan protokol LMC, namun
JePra_GW_NoProtocol, merupakan data logger pengujian tanpa protokol.
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Tabel 3.1 Tabel alokasi database data logger
JePra_LoRaGW

Tabel GW_Logger
no

alamatRX

alamatTX

counter

panjangPsn

pesan

waktu

panjangPsn

status

temperatur

Tabel ND1_Logger … ND3_Logger
no

idPsn

alamatRX

3.2
3.2.1

idPsn

kelembaban

arus

Waktu

kelembaban

arus

Waktu

JePra_GW_NoProtocol

Tabel ND_Logger
no

alamatTX

alamatRX

alamatTX

panjangPsn

status

temperatur

Perancangan Perangkat Keras
Skematik Node

Gambar 3.2 Skematik node
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada model perancangan, perangkat
yang bercatu daya baterai ini dilengkapi oleh arduino nano, modul HopeRFM95W,
sensor DHT22 dan sensor INA219. Skematik dari perangkat ini dapat dilihat pada
Gambar 3.2.
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Tabel 3.2 Tabel pin HopeRF95W
HopeRF95W

Arduino Nano

3.3 V
GND
NSS
DIO0
SCK
MISO
MOSI
RST

3.3 V
GND
D10
D2
D13
D12
D11
D9

Tabel 3.3 Tabel pin DHT22
DHT22

Arduino Nano

VCC
GND
Data

VCC
GND
A0

Tabel 3.4 Tabel pin sensor baterai
Sensor Baterai
VCC
GND
SDA

3.2.2

Arduino Nano
VCC
GND
A4

Sensor Baterai
SCL
VIN +
VIN -

Arduino Nano
A5
Baterai
VIN

Skematik Gateway
Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada model perancangan, perangkat

gateway dilengkapi oleh modul HopeRFM95W agar dapat berkomunikasi dengan
node. Skematik gateway dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Skematik gateway
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Tabel 3.5 Tabel pin HopeRF95W
HopeRF95W
3.3 V
GND
MOSI
MISO
SCK
NSS
DIO0
DIO1
DIO2
DIO3
RST

3.3

Raspberry Pi 3 B+ GPIO
3.3 V
GND
GPIO 10
GPIO 9
GPIO 11
GPIO 8
GPIO 4
GPIO 17
GPIO 18
GPIO 27
GPIO 22

Konsep Algoritma Protokol LMC
Protokol LMC (LoRa Multi Communication) merupakan protokol yang

dibuat pada Tugas Akhir ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, protokol ini
dikembangkan dan berjalan pada lapisan Application, dimana algoritmanya
disematkan pada setiap perangkat gateway dan node. Setiap perangkat memiliki
perannya masing-masing, dimana gateway berperan untuk mengkoordinasi setiap
node agar tidak terjadi collision dalam proses pengiriman paket. Dalam
mengkoordinasi, gateway dirancang memiliki dua perintah yang memiliki tugasnya
masing-masing, yaitu Perintah Sensor dan Perintah Sleep. Adapun node berperan
untuk merespon perintah yang dikirim gateway. Serangkaian komunikasi antara
gateway dan node dapat dilihat pada Gambar 3.4

Gambar 3.4 Diagram waktu komunikasi protokol LMC
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3.3.1

Perintah dan Aksi pada Node
Sesuai dengan gambar diagram waktu komunikasi Protokol LMC tersebut,

node juga akan merespon perintah tersebut dengan mengirim paket sesuai dengan
masing-masing perintah yang diterima, yaitu:
1. Paket Sensor, paket ini dikirim bila Perintah Sensor yang diterima oleh node,
isi paket ini, ialah sebagai berikut.
alamatRx:alamatTx:idPsn:panjanPsn:status:temperatur:kelembaban:arus

paket yang dikirim tersebut memuat data-data yang telah diatur dalam program
yang dibuat, dimana bersumber dari:
a. alamatRx, merupakan alamat penerima atau gateway pada Tugas Akhir ini,
alamat secara statis disematkan dalam program, yaitu 0x01 untuk alamat
gateway.
b. alamatTx, merupakan alamat pengirim atau node, sama dengan alamatRx,
alamat ini secara statis disematkan dalam program, yaitu untuk node
pertama 0x02 dan alamat node kedua serta selanjutnya ditambahkan satu.
c. idPsn, merupakan identitas paket yang dikirimkan, untuk mengetahui
nomor urut dari paket yang dikirimkan, identitas ini secara counter
disematkan dalam program.
d. panjangPsn, merupakan panjang dari paket yang dikirimkan node, dimana
sebelum paket ini dikirim, program menghitung panjangnya, dengan tujuan
ketika paket diterima, gateway mampu mengetahui paket tersebut diterima
dalam keadaan lengkap atau tidak.
e. status, merupakan pembeda jenis paket yang dikirim node, dimana secara
khusus pada paket ini, secara statis melalui program status sama dengan
“PAKETSENSOR”
f. temperatur, merupakan nilai temperatur dengan satuan celcius yang
didapatkan dari sensor DHT-22.
g. kelembaban, merupakan nilai kelembaban dengan satuan RH yang
didapatkan dari sensor DHT-22.
h. arus, merupakan nilai arus dengan satua mA yang didapatkan dari sensor
INA219
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2. Paket ACK Sleep, paket ini dikirim bila Perintah Sleep yang diterima node, isi
paket ini hampir sama dengan Paket Sensor, namun yang berbeda tidak ada nilai
temperatur, kelembaban dan arus, serta status sama dengan “ACKSLEEP”,
adapun isi paket sebagai berikut.
alamatRx:alamatTx:idPsn:panjanPsn:status

Sejatinya node sebelum berubah dari mode TX ke SLEEP, maka node akan
mengirim paket ini, sebagai konfirmasi bahwa node telah sleep.
3.3.2

Perintah dan Aksi pada Gateway
Seperti diagram waktu komunikasi Protokol LMC tersebut, gateway memiliki

dua perintah yang dikirim kepada node, yaitu Perintah Sensor dan Perintah Sleep,
dimana isi paket yang dikirim, ialah sebagai berikut:
1. Perintah Sensor, ialah saat gateway mengirim perintah ini, maka isi paket ialah
“0x0XSensor”, dimana “0x0X” merupakan alamat dari node yang dituju.
2. Perintah Sleep, sama dengan perintah sensor, isi paket ini ialah “0x0XSleep”,
dimana “0x0X” juga merupakan alamat dari node yang dituju.
Disamping itu gateway pun juga berperan untuk mencatat setiap hal yang
dilakukan oleh gateway dan setiap paket yang dikirim oleh node pada data logger,
dimana dipisah tabelnya berdasarkan alamat node.
3.3.3

Kriteria Keberhasilan Komunikasi
Adapun kriteria keberhasilan komunikasi pada Protokol LMC, ialah paket

yang dikirim oleh node dapat diterima dengan baik oleh gateway, dimana pada
algoritma protokol ini, setiap paket yang dikirim memuat nilai panjang paket,
sehingga sebelum paket disimpan pada data logger maka gateway dengan bantuan
program, menghitung panjang paket yang diterima, lalu dicocokan dengan panjang
paket yang termuat pada paket tersebut.
3.4

Perancangan Perangkat Lunak
Dalam perancangan perangkat lunak, program mengacu dengan model

perancangan dan perancangan perangkat keras, dimana program mampu
menjalankan skenario multi komunikasi antar gateway dengan node dengan
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menggunakan protokol LMC, serta gateway mampu mencatat setiap aktivitas
tersebut ke dalam sistem basis data (data logger) dan setiap node mampu
berkomunikasi dengan gateway tanpa adanya tabrakan (collision) saat paket
ditransmisikan, sehingga nilai sensor pada setiap node dapat dikirimkan ke gateway
pada waktu yang ditentukan. Selain memastikan skenario tersebut dapat berjalan
dengan baik, program dirancang dapat menghitung nilai arus yang digunakan node.
3.4.1

Algoritma Node dengan Protokol LMC

Gambar 3.5 Diagram alir node dengan protokol LMC
Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada skenario perancangan, node
dirancang untuk mengirim paket sensor ke gateway. Sejatinya selama node belum
pernah berkomunikasi sama sekali dengan gateway, maka node akan tetap pada
mode RX (terima data), menunggu hingga ada paket dari gateway berupa perintah
apa yang harus dilakukan node. Pada program ini, node dapat diperintah dengan
gateway untuk mengirim paket sensor dan sleep selama 5 menit untuk menghemat
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waktu hidup baterai. Perintah tersebut dapat dijalankan node, selama alamat tujuan
pada paket yang dikirim gateway sama dengan alamat setiap node.
3.4.2

Algoritma Gateway dengan Protokol LMC

Gambar 3.6 Diagram alir gateway dengan protokol LMC
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa peran gateway menentukan
skenario multi komunikasi dapat berjalan dengan baik atau tidak, adapun diagram
alir gateway dapat dilihat pada Gambar 3.6. Sejatinya gateway akan berperan aktif
dalam mengirim paket perintah kepada setiap node untuk mendapatkan nilai sensor.
Pada skenario ini agar multi komunikasi dapat berjalan, maka dijalankan protokol
LMC. Protokol ini dibuat tanpa menggunakan sistem RTS/CTS seperti pada
Protokol CSMA/CA, dimana setiap pengiriman paket perintah, disisipkan alamat
node yang dituju, agar tidak semua node merespon perintah yang mengakibatkan
terjadinya collision, sehingga RTS/CTS tidak diperlukan pada skenario ini, dengan
kata lain setiap node mampu mengetahui bahwa gateway sedang sibuk dan belum
waktunya untuk transmisi.
Terdapat dua perintah yang dikirim gateway kepada node, yaitu perintah
sensor dan sleep, dimana ketika perintah sensor dikirim, gateway akan menerima
data sensor tersebut dan mencatat pada data logger, namun ketika panjang pesan
yang diterima tidak sama, maka gateway mencoba selama dua puluh lima kali
mengirim perintah sensor agar data dengan kondisi baik yang dapat diterima
gateway. Selanjutnya, jika panjang paket yang diterima sama dengan kosong dan
selama dua puluh lima kali paket tetap kosong, maka node tersebut dianggap sedang
tidak aktif. Perintah sleep yang dikirim gateway berfungsi untuk mengaktifkan
mode sleep pada setiap node dengan rentang waktu 5 menit agar lama waktu hidup
baterai setiap node lebih hemat, pada perintah sleep berlaku juga kondisi ketika
setiap node tidak mengkonfirmasi kondisi sleep, maka gateway akan mengirimkan
perintah tersebut sebanyak dua puluh lima kali untuk memastikan bahwa node yang
dituju telah dalam kondisi sleep, jika tidak ada konfirmasi, maka node tersebut
dianggap telah dalam kondisi sleep. Program ini akan terus berjalan setiap 5 menit
sekali sampai catu daya diputuskan.
3.4.3

Algoritma Node tanpa Protokol LMC

Gambar 3.7 Diagram alir node tanpa protokol LMC
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Sama halnya dengan algortima yang menggunakan protokol LMC. Setiap
node dirancang untuk mengirimkan Paket Sensor ke gateway. Namun yang menjadi
pembeda ialah, node akan terus menerus mengirimkan paket tanpa perlu diperintah
oleh gateway yang menjadi penerima.
3.4.4

Algoritma Gateway tanpa Protokol LMC

Gambar 3.8 Diagram alir gateway tanpa protokol LMC
Begitupula dengan algoritma gateway tanpa protokol LMC, gateway tetap
dirancang untuk menerima Paket Sensor dari node, lalu mencatat paket tersebut
pada sistem basis data. Namun yang menjadi pembeda ialah, peran gateway tidak
beperan sebagai koordinator bagi setiap node selama proses komunikasi.
3.5

Parameter Pengujian
Parameter pengujian pada Tugas Akhir ini ialah Packet Reception Ratio

(PRR) pada gateway, Time on Air (ToA) antara gateway dengan node, dan estimasi
waktu hidup baterai setiap node, dimana setiap nilai parameter pendukung untuk
pengujian telah dicatat pada data logger, sehingga dapat dengan mudah dianalisis.
Sebagai contoh untuk menguji PRR, maka jumlah PaketRX yang didapat dari
tabel node pada gateway dan jumlah PaketTX yang didapat dari data logger secara
serial node dibandingkan dengan menggunakan rumus PRR, selanjutnya untuk
menguji nilai ToA, maka waktu terima yang dicatat pada tabel ND(X)_Logger dan
waktu kirim pada tabel GW_Logger pada gateway dapat digunakan untuk
perhitungan ToA, dimana secara khusus pada total ToA yang didapatkan dari
pengujian menggunakan protokol LMC, dapat dilihat diagram waktunya pada
Gambar 3.9, diagram tersebut mengikuti algoritma protokol LMC, dimana pada
saat transisi mode modul LoRa dari TX ke RX, diperlukan jeda 200ms, begitupula
karena pada algoritma tersebut terdapat dua perintah yang diberikan gateway ke
node, maka perlu jeda 200ms agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.
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Gambar 3.9 Diagram total Time on Air menggunakan protokol LMC
Untuk menghitung estimasi waktu hidup baterai, maka nilai pada kolom arus
tabel ND(X)_Logger yang digunakan, dimana secara khusus pada perhitungan yang
menggunakan protokol LMC, diperlukan waktu wake perangkat node, yang
didapatkan dari dua kali nilai ToA, hal ini dikarenakan selama node aktif, terdapat
dua perintah yang diterima oleh node dari gateway.
Adapun skenario pengujian dilakukan dengan jarak yang sama dapat dilihat
pada Gambar 3.10. Terdapat dua skenario pengujian dilakukan, yaitu:
1. Pengujian dilakukan dengan mengimplementasikan protokol LMC.
2. Pengujian dilakukan tanpa menggunakan protokol LMC.
Dengan menjalankan dua skenario tersebut, maka didapatkan data untuk
perbandingan apakah protokol tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Gambar 3.10 Skenario pengujian
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun pengujian dilakukan tepat seperti parameter dan skenario yang telah
dijelaskan sebelumnya, dilengkapi dengan Penunjang beserta Pemetaan dan Letak
Pengujian. Dimana hasil dan pembahasannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu
hasil pengujian menggunakan dan tanpa menggunakan protokol LMC (LoRa Multi
Communication).
4.1

Penunjang Pengujian
Adapun penunjang pengujian yang digunakan dan fungsinya masing-masing

sebagai berikut:
1. Gateway, perangkat keras yang juga telah dijelaskan spesifikasinya ini berperan
penting untuk menerima paket dari node, serta mengkoordinirnya dan
menyimpan paket tersebut dalam sistem basis data.

Gambar 4.1 Perangkat gateway
2. Node, perangkat keras yang sebelumnya telah dijelaskan spesifikasinya ini
berperan penting untuk pengambilan data suhu, kelembaban dan arus
dilapangan.
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Gambar 4.2 Perangkat node
3. Program PLX-DAQ, untuk mencatat data dari sisi node, disimpan dalam bentuk
file Excel melalui serial port, untuk menganalisis parameter pengujian.

Gambar 4.3 Antarmuka program PLX-DAQ
4. Sensor INA219, digunakan sebagai AVO Meter karena node tidak dapat
menghitung nilai arusnya sendiri jika dalam keadaan sleep, dimana data diolah
dan disimpan melalui serial port yang terintegrasi mikrokontroler.

Gambar 4.4 AVO meter dengan INA219
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4.2

Pemetaan dan Letak Pengujian
Adapun pengujian dilakukan dengan jarak ~ 645 meter yang pemetaannya

dapat dilihat pada Gambar 4.5, dimana posisi node berada tepat didepan RS. Gotong
Royong Surabaya dan gateway berada pada Lt. 8 Gedung Biru, Universitas
Dinamika. Sesuai dengan Skenario yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
komunikasi antara node dan gateway pada jarak yang sama.

Gambar 4.5 Jarak pengujian dari peta

Gambar 4.6 Posisi node dan gateway saat pengujian
4.3

Rumus Penunjang Analisis Lama Waktu Hidup Baterai
Rumus ini digunakan untuk menghitung estimasi lama waktu hidup baterai,

dengan menghitung rata-rata arus yang digunakan setiap node per Jam, Hari dan
Tahun, dengan asumsi penurunan baterai sebesar 15% (Oregon Embedded, 2019).
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c

= C × 0.85 (3)

(15% Penurunan Kapasitas Baterai)

Twph = Wph×Wt (4)
Tsph = 3600000-Twph
Aavg =
Hlft
Dlft

(Waktu Wake per Jam)
(5)

((Aw × Twph) + (As × Tsph))
3600000

(6) (Rata-rata Arus)

= c⁄Aavg (7)

(Waktu Hidup Baterai per Jam)

= Dlft ⁄ 365 (9)

(Waktu Hidup Baterai per Tahun)

= (c⁄Aavg)⁄24 (8)

Ylft

(Waktu Sleep per Jam)

(Waktu Hidup Baterai per Hari)

Keterangan:


C

= Kapasitas Baterai

(mAh)



As

= Arus Saat Perangkat Sleep

(mA)



Aw

= Arus Saat Perangkat Wake

(mA)



Wph = Jumlah Wake Up dalam Satu Jam



Wt

= Lama Waktu Wake Up dalam ms (ms)

Bila hanya ingin menghitung estimasi lama waktu hidup baterai tanpa faktor
sleep, maka faktor utamanya ialah kapasitas baterai dan konsumsi arus
(Kristinawati, Akbar, & Maulana, 2018). Seperti yang ditujukan pada rumus berikut
ini.
Lama Waktu Hidup Baterai = Kapasitas Baterai / Konsumsi Arus (10)
4.4

Pengujian Menggunakan Protokol LMC

4.4.1

Tujuan Pengujian
Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa protokol dapat berjalan

dengan baik, sehingga tercapainya Multi Komunikasi antara node dan gateway.
Parameter LoRa secara default yang digunakan dalam pegujian ini
.
4.4.2

Tahapan Pengujian

1. Memastikan program gateway dan node sesuai dengan protokol LMC telah
diupload pada masing-masing perangkat.
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2. Mempersiapkan gateway dan node pada lokasi yang telah ditentukan.
3. Mempersiapkan penunjang dalam pengujian ini, dimana program PLX-DAQ
dan AVO Meter Digital digunakan pada sisi node untuk mencatat data yang
dikirimkan, lalu memastikan database dan program gateway telah siap
dijalankan.
4. Menyelaraskan waktu pada gateway dan node dengan mengacu pada zona
waktu yang bersumber dari internet. Pada pengujian ini Waktu Indonesia
Bagian Barat yang digunakan.
5. Mengaktifkan gateway dan node yang telah siap untuk saling berkomunikasi.
6. Mengamati proses komunikasi dengan melihat paket yang masuk pada database
di gateway dan paket yang dikirim node pada antarmuka program PLX-DAQ,
dengan memastikan tidak ada error karena faktor perangkat keras pada setiap
node selama komunikasi sedang berlangsung. Proses pengujian ini berlangsung
selama 120 menit, dengan asumsi total ~150 data yang didapatkan.
7. Setelah data telah berhasil diambil, maka data tersebut telah siap diolah sebagai
bahan analisis parameter – parameter pengujian.
4.4.3

Data Hasil Pengujian
Adapun data hasil pengujian yang didapat dari gateway dan setiap node

diambil sesuai dengan pemetaan dan letak pengujian, serta tahapan yang telah
disampaikan sebelumnya. Data tersebut merupakan total dan rata-rata dari setiap
parameter, sedangkan detail data dapat dilihat pada lampiran.
Tabel 4.1 Data node 1 menggunakan protokol LMC
Rata-Rata ToA (ms)

750

PRR

Rata- Rata Arus (mA)

Paket RX

Paket TX

Wake

Sleep

48

50

36.1

17.8
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Tabel 4.2 Data node 2 menggunakan protokol LMC
Rata-Rata ToA (ms)

940

PRR

Rata- Rata Arus (mA)

Paket RX

Paket TX

Wake

Sleep

44

50

33.9

17.9

Tabel 4.3 Data node 3 menggunakan protokol LMC
Rata-Rata ToA (ms)

850

4.4.4

PRR

Rata- Rata Arus (mA)

Paket RX

Paket TX

Wake

Sleep

49

50

33.4

17.8

Analisis Data Pengujian
Berdasarkan data Hasil Pengujian, maka data tersebut dapat dianalisis

menggunakan rumus-rumus sesuai dengan parameter pengujiannya yang meliputi
Packet Reception Ratio (PRR), Time on Air (ToA) dan lama waktu hidup baterai.
PRR, merupakan parameter yang menunjukan persentasi keberhasilan paket
yang dilihat dari perbandingan paket yang dikirim dan diterima pada protokol
komunikasi ini, analisis ini dilakukan pada setiap node.
1. PRR Node 1 = 48�50 × 100% = 96%
2. PRR Node 2 = 44�50 × 100% = 88%
3. PRR Node 3 = 49�50 × 100% = 98%
ToA, merupakan parameter yang menunjukan lama waktu transmisi antara
node dan gateway, ToA pada pengujian ini ialah selisih waktu saat gateway
memberikan perintah kepada node dan ketika node merespon perintah tersebut
dengan mengirim paket sensor atau paket acksleep, sehingga untuk menghitung
waktu wake setiap node pada pengujian ini ialah dua kali rata-rata ToA.
1. Waktu Wake Node 1 = 750 × 2 = 1500 ms
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2. Waktu Wake Node 2 = 940 × 2 = 1880 ms
3. Waktu Wake Node 3 = 850 × 2 = 1700 ms
Lama waktu hidup baterai merupakan parameter yang menunjukan berapa
lama setiap node dapat hidup. Faktor utama yang mempengaruhi parameter ini ialah
konsumsi arus berdasarkan waktu wake setiap node dan kapasitas baterai. Baterai
berkapasitas 1500 mAh yang digunakan. Dalam mengestimasi digunakan rumus
yang telah dijelaskan sebelumnya pada penunjang analisis data.
1. Estimasi Lama Waktu Hidup Baterai Node 1
c

= 1500×0.85 = 1275 mAh

Twph
Tsph

= 12 × 1500 = 18000 ms

Aavg

=

Hlft

= 1275 ⁄ 17.9 = 71.2 Jam

Dlft

= 3600000 – 18000 = 3582000 ms

((36.1 × 18000) + (17.8 × 3582000))
3600000

= 17.9 mA

= 71.2 ⁄ 24 = 2.97 Hari = ~ 3 Hari

2. Estimasi Lama Waktu Hidup Baterai Node 2
c

= 1500×0.85 = 1275 mAh

Twph
Tsph

= 12 × 1880 = 22560 ms

Aavg

=

Hlft
Dlft

= 3600000 – 22560 = 3577400 ms

((33.9 × 22560) + (17.9 × 3577400))
3600000

= 18.0 mA

= 1275 ⁄ 18.0 = 70.8 Jam

= 70.8 ⁄ 24 = 2.95 Hari = ~ 3 Hari

3. Estimasi Lama Waktu Hidup Baterai Node 3
c

= 1500×0.85 = 1275 mAh

Twph
Tsph

= 12 × 1700 = 20400 ms

Aavg

=

= 3600000 – 20400 = 3579600 ms
((33.4 × 20400) + (17.8 × 3579600))
3600000

= 17.9 mA
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Hlft
Dlft

= 1275 ⁄ 17.9 = 71.2 Jam

= 71.2 ⁄ 24 = 2.97 Hari = ~ 3 Hari

Berdasarkan analisis dari setiap node dengan masing-masing parameternya,
maka berikut tabel analisisnya.
Tabel 4.4 Data analisis pengujian menggunakan protokol komunikasi
PRR (%)

Node

ToA (ms)

Lama Waktu Hidup
Baterai (Jam)

Node 1

96

750

71.2

Node 2

88

940

70.8

Node 3

98

850

71.2

Rata-Rata

94

857

71.1

Adapun berdasarkan pengujian menggunakan protokol LMC, maka rata-rata
nilai PRR 94%, ToA 847 ms dan lama waktu hidup baterai 71.1 Jam.
4.5

Pengujian Tanpa Mengunakan Protokol LMC

4.5.1 Tujuan Pengujian
Pengujian tanpa menggunakan protokol LMC ini bertujuan untuk
membuktikan bahwa diperlukannya protokol dalam sebuah multi komunikasi
antara node dan gateway. Pada pengujiaan ini gateway berperan sebagai penerima
paket dan node sebagai pengirim paket.
4.5.2

Tahapan Pengujian
Hampir sama dengan tahapan pengujian menggunakan protokol LMC,

diantaranya:
1. Memastikan program tanpa protokol LMC pada gateway dan node telah
diupload.
2. Mempersiapkan gateway dan node pada lokasi yang sama dengan pengujian
dengan protokol LMC.
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3. AVO Meter Digital tidak digunakan pada pengujian ini, karena tidak ada mode
sleep pada algoritma program node.
4. Menyelaraskan waktu gateway dan node dengan internet, pada pengujian ini
tetap digunakan Waktu Indonesia Bagian Barat.
5. Mengaktifkan gateway dan node agar dapat saling berkomunikasi.
6. Mengamati komunikasi antara gateway dan node dengan melihat paket yang
dikirim node melalui serial port, serta database pada sisi gateway dan juga
memastikan tidak ada error oleh faktor perangkat keras.
7. Setelah data berhasil diambil, pastikan paket yang diterima gateway tersimpan
pada database dan riwayat pengiriman paket oleh node pada serial port
disimpan, maka data-data tersebut dapat diolah.
4.5.3

Data Hasil Pengujian
Berdasarkan pemetaan, tata letak dan tahapan pengujian yang telah dijelaskan

sebelumnya, berikut data hasil pengujiannya. Data tersebut merupakan total ratarata, untuk detail data dapat dilihat pada lampiran.
Tabel 4.5 Data node 1 tanpa menggunakan protokol LMC
Rata-Rata ToA (ms)

721

PRR

Rata- Rata Arus (mA)

Paket RX

Paket TX

408

9439

32.7

Tabel 4.6 Data node 2 tanpa menggunakan protokol LMC
Rata-Rata ToA (ms)

723

PRR
Paket RX

Paket TX

1741

9436

Rata- Rata Arus (mA)

33.1
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Tabel 4.7 Data node 3 tanpa menggunakan protokol LMC
Rata-Rata ToA (ms)

724

4.5.4

PRR
Paket RX

Paket TX

365

9440

Rata- Rata Arus (mA)

35.5

Analisis Data Pengujian
Berdasarkan hasil data pengujian, maka dari itu analisis berdasarkan

parameter-parameter pengujian sebagai berikut.
Adapun PRR pada pengujian tanpa menggunakan protokol LMC dari
komunikasi antara gateway dan node.
1. PRR Node 1 = 408�9439 × 100% = 4.3%
2. PRR Node 2 = 1741�9436 × 100% = 18.5%
3. PRR Node 3 = 365�9440 × 100% = 3.9%
Lalu ToA pada pengujian ini, tidak perlu dihitung nilai waktu wakenya karena
pada algoritma program node tidak ada mode sleep. Adapun total rata-rata ToA dari
node 1 hingga node 3, ialah 721 ms, 723 ms dan 724 ms.
Sama dengan pengujian lama waktu hidup baterai sebelumnya, namun
terdapat perbedaan, yaitu konsumsi arus tidak difaktorkan oleh nilai waktu wake
seperti yang dijelaskan sebelumnya.
1. Lama Waktu Hidup Baterai Node 1
c = 1500×0.85 = 1275 mAh
A = 32.7 mA
Hlft = 1275 ⁄ 32.7 = 38.9 Jam

Dlft = 38.9 ⁄ 24 = 1.62 Hari = ~ 2 Hari

2. Lama Waktu Hidup Baterai Node 2
c = 1500 × 0.85 = 1275 mAh
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A = 33.1 mA
Hlft = 1275 ⁄ 33.1 = 38.5 Jam

Dlft = 38.5 ⁄ 24 = 1.60 Hari = ~ 2 Hari

3. Lama Waktu Hidup Baterai Node 3
c = 1500 × 0.85 = 1275 mAh
A = 35.5 mA

Hlft = 1275 ⁄ 35.5 = 35.9 Jam

Dlft = 35.9 ⁄ 24 = 1.50 Hari = ~ 2 Hari
Adapun berikut tabel analisis dari setiap parameter pengujian tanpa protokol
komunikasi dengan parameternya masing-masing.
Tabel 4.8 Data analisis pengujian tanpa menggunakan protokol LMC
PRR (%)

Node

ToA (ms)

Lama Waktu Hidup
Baterai (Jam)

Node 1

4.3

721

38.9

Node 2

18.5

723

38.5

Node 3

3.9

724

35.5

Rata-Rata

8.9

723

37.6

Berdasarkan pengujian ini didapatkan rata-rata PRR 8.9%, ToA 723 ms dan
Lama Waktu Hidup Baterai 37.6 Jam.

4.6

Perbandingan Hasil Analisis Data

Tabel 4.9 Perbandingan hasil analisis data
Node

PRR (%)
A

Selisih

94
85.1

ToA (ms)
B

8.9

A

847
124

B

723

Lama Waktu Hidup
Baterai (Jam)
A
B
71.1
33.5

37.6
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Berikut merupakan hasil perbandingan analisis data antara pengujian
menggunakan protokol LMC (A) dan pengujian tanpa menggunakan protokol LMC
(B). Berdasarkan data tersebut didapatkan selisih pada setiap parameter pengujian,
yaitu PRR 85.1%, ToA 124 ms dan lama waktu hidup baterai 33.5 jam. Hal ini
membuktikan bahwa penggunaan protokol LMC berhasil dijalankan dan
diimplementasikan.
Namun dari perbandingan nilai ToA, nilai B lebih unggul dibandingkan
dengan nilai A, hal ini dikarenakan faktor algoritma protokol LMC yang memiliki
fitur counter, yang berfungsi memastikan paket dapat diterima dengan baik oleh
gateway dalam rentang waktu maksimal sebanyak dua puluh lima kali, dengan kata
lain gateway akan berusaha mendapatkan paket tersebut maksimal dua puluh lima
kali, lalu mengabaikan jika tidak mendapatkan paket tersebut, sehingga
menyebabkan nilai ToA menjadi sedikit lebih lambat bila terdapat paket yang tidak
tersampaikan dengan baik.
Dengan berhasilnya direncanakan dan diimplementasikannya protokol LMC
ini, maka pengembangan ini dapat menunjang sistem Internet of Things. Sehingga
dalam pengembangan selanjutnya perangkat gateway dapat dihubungkan secara
langsung dengan internet sehingga dapat diakses publik.
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BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menjalankan pemetaan,

tata letak dan tahapan yang dijelaskan sebelumnya serta menggunakan dua
skenario, yaitu uji coba menggunakan (pengujian pertama) dan tanpa (pengujian
kedua) menggunakan protokol LMC (LoRa Multi Communication), maka dapat
ditarik kesimpulan:
1. Pengujian pertama menunjukan hasil yang lebih baik dari pada pengujian
kedua, hal ini dilihat dari nilai perbandingan PRR (Packet Reception Ratio)
pengujian pertama lebih baik dari pada pengujian kedua, yaitu 94% dan 8.9%,
begitupula dengan perbandingan lama waktu hidup baterai dimana nilai
pengujian pertama mencapai waktu 71.1 Jam dan pengujian kedua hanya
mencapai waktu 37.6 Jam. Hal tersebut menyatakan algoritma protokol LMC
berhasil dijalankan dan mampu menghasilkan nilai PRR yang baik dan lama
waktu hidup baterai yang cukup baik dari pada pengujian kedua.
2. Walaupun protokol ini berhasil dijalankan dan mampu menghasilkan nilai yang
baik bagi sebagian besar parameter pengujian, namun pada parameter ToA,
nilai pengujian kedua lebih baik dari pada pengujian pertama, hal ini
dikarenakan pada algoritma protokol LMC terdapat fitur counter yang
dirancang untuk memastikan paket data diterima dengan baik oleh gateway
secara berulang, hingga maksimal dua puluh lima kali, jika paket tidak diterima,
maka diabaikan.
3. Protokol LMC ini berhasil dijalankan dan diimplementasikan, sehingga mampu
menunjang sistem Internet of Things.
5.2

Saran
Pengembangan multi komunikasi pada perangkat Machine to Machine

berbasis LoRa pada sistem IoT ini merupakan permulaan dengan pencapaian
protokol LMC ini dapat dijalankan dan diimplementasikan dengan baik. Namun
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sejatinya masih banyak hal yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut,
diantaranya:
1. Dalam pengembangan selanjutnya perangkat gateway dapat dihubungkan
secara langsung dengan internet, sehingga data dapat diakses secara publik.
2. Perubahan parameter seperti Spreading Factor, Bandwidth, Coding Rate dan
TX Power dapat dilakukan uji coba, sehingga dapat diketahui dampak
parameter tersebut terhadap protokol LMC ini.
3. Pengembangan algoritma protokol LMC ini dari segi keamanan dengan
pemanfaatan enkripsi dan dekripsi pada sisi node dan gateway.
4. Pengembangan algoritma protokol LMC ini agar dapat lebih dinamis dalam
prakteknya dilapangan, seperti tanpa harus menyematkan identitas secara statis
pada setiap node.
5. Pengembangan dari sisi application layer, dimana paket yang diterima gateway
dari node dapat disimpan dan diolah dengan baik sesuai dengan algoritma
protokol yang dikembangkan.

6
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