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Abstract
For the past few years, Wireless Sensor Networks (WSNs) are innovative technologies

which increasingly popular in the field of research. WSN has been applied in various fields
and mostly in environment monitoring applications. In this paper, we proposed system for
monitoring environmental air condition. We using temperature, humidity, Carbon Monoxide
(CO) and Carbon Dioxide (CO2) sensors. It is accomplished by optimizing the designed
communication and using Zigbee communication with protocol IEEE 802.15.4 standard. The
data environmental  air condition can be accessed anytime and anywhere through users
devices such as Web-based Application and Mobile phones by real time. And also, we
calculate the data packets success delivered to a gateway based distance 5,10,15,20,25,30,35
and 40 meters.

Keywords : WSN, Zigbee, Web-Base Application, Real Time.

1. PENDAHULUAN
Teknologi komunikasi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat seiring dengan

perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan manusia. Pemikiran manusia yang selalu
berupaya untuk memanfaatkan segala sesuatu yang baik berupa Sumber Daya Manusia(SDM)
maupun Sumber Daya Alam(SDA) dengan efesien membuat inovasi dan perkembangan
teknologi yang begitu pesat. Pemanfaatan teknologi yang diciptakan dengan berbagai macam
dasar ilmu pengetahuan telah menyebabkan perubahan serta peralihan teknologi, yang pada
akhirnya memudahkan manusia dalam menyelesaikan persoalan dibidangnya. Wireless Sensor
Network(WSN) adalah jaringan komunikasi yang melakukan proses mengukur, yang
memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring dan mampu mengendalikan kondisi
lingkungan dengan memilki akurasi yang tinggi.

WSN adalah suatu infrastruktur jaringan wireless yang menggunakan sensor untuk
memonitor fisik atau kondisi lingkungan sekitar, seperti suhu, suara, getaran, gelombang
elektromagnetik, tekanan, gerakan, dan lain–lain. Aplikasi dari WSN telah banyak digunakan
dan diterapkan didalam medis, militer, industri, monitoring pertanian, lingkungan, dan lain
sebagainya (Othman dan Shazali, 2012).

Di Indonesia, pencemaran udara diberbagai kota-kota terus meningkat dan
mengancam kesehatan masyarakat. Efek yang timbul dari pencemaran akan membahayakan
kesehatan manusia, hewan, tumbuhan. Pokok permasalahan didalam kehidupan kita sehari-
hari adalah manusia tidak menyadari betapa pentingnya kesehatan untuk diri sendiri maupun
orang lain. Ini didasarkan ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan sekitar. Salah satu
pencemaranny adalah emisi gas seperti Karbon Monoxida (CO) dan Karbon Dioxide (CO2)
(Fahmi dan Al Rasyid, 2015). Untuk melakukan upaya yang sesuai dengan kondisi udara
yang ada, maka dibutuhkan sebuah sistem yang bisa melakukan montoring kondisi udara
sekitar. Sehingga bisa memberikan informasi kepada masyarakat umum apakah kondisi
udaranya baik atau buruk secara cepat dan tepat.

Pada penelitian ini membahas sebuah sistem untuk melakukan pemantau kondisi udara
sekitar secara real-time dimana sensor node mengirimkan data sensor ke gateway
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mengguakan komunikasi Xbee 802.15.4 untuk melakukan penyimpanan data sementara,
sensor yang digunakan adalah sensor temperature, humidity, CO dan CO2. Kemudian data
dari gateway akan dilakukan ke media penyimpanan secara permanen disini kami sebut
Sensor Server. Semua pengguna dapat mengakses data sensor melalui website dan
smartphone. Penelitian ini juga menganalisa paket data sensor yang terkirim ke gateway
berdasarkan jarak pengiriman data antara sensor node dengan gateway dengan menggunakan
komunikasi Xbee 802.15.4.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Akhir-akhir ini, banyak peneliti sudah melakukan penelitan di bidang teknologi WSN

yang digunakan untuk montoring kesehatan lingkunga. Pada penelitian ini mereka
menjelaskan tentang survei mengenai teknologi WSN yang diterapkan dalam sistem
monitoring lingkungan, seperti agriculture monitoring, habitat monitoring, indoor living
monitoring, greenhouse monitoring, climate monitoring, dan forest monitoring(Ferdoush dan
Xinrong Li, 2014). Sedangkan penelitian lainnya mereka mengusulkan sebuah desain dan
implementasi untuk montoring kondisi kesehatan lingkungan berbasis WSN dengan
menggunakan hardware dengan platform open-source, seperti Raspberry Pi dan
Mokrokontroller Arduino. Sistem ini menggunakan sensor temperature dan humidity untuk
mengukur dan monitoring nilai temperature dan humidity. Untuk komunikasi menggunakan
Xbee module dengan standard protocol 802.15.4 (Othman dan Shazali, 2012).

Penelitian lainnya mereka juga mengusulkan monitoring kesehatan lingkungan dengan
menggunakan beberapa sensor seperti underground water level, barometric pressure, ambient
temperature, atmospheric humidity, wind direction, wind speed dan rainfall. Penelitian ini
mengusulkan arsitektur WSN dari node hardware, data acquisition, pengolahan data dengan
gateway dan visualisasi data. Dalam sistem ini, mereka menggunakan hardware IRIS
platform, dimana komunikasi antara base station dengan gateway melalui internet atau GPRS.
Semua pengguna dapat memantau hasil secara real-time melalui aplikasi berbasis web(Ye
dkk., 2009). Dalam penelitian lainnya, mengusulkan monitoring Indoor Air Quality yang
dikembangkan menggunakan Arduino, Xbee 802.15.4 digunakan untuk komunikasi dan
micro gas sensor. Sistem ini menggunakan beberapa sensor seperti CO2, Volatile Organic
Compounds(VOC), temperature, dan humidity. Base Station(BS) menerima data dari setiap
node secara berkala, data tersebut akan disimpan dalam database sebagai penyimpanan data
dan juga management data (Abraham dan Xinrong Li, 2014).

Pada penelitian ini mengusulkan sebuah sistem untuk monitoring kondisi lingkungan
sekitar dengan menggunakan teknologi WSN dengan sensor suhu, kelembaban, CO dan CO2.
Selain itu, komunikasi Xbee dengan standart protocol 802.15 untuk mengirimkan data sensor
ke gateway yang digunakan untuk menyimpan data sensor ke dalam database MySQL yang
sudah disediakan oleh gateway. Media penyimpanan data sensor ke gateway ini sifatnya
adalah sementara, kami menggunakan Sensor Server digunakan sebagai penyimpanan
permanen, dengan cara melakukan sinkronisasi dari gateway ke Sensor Server melalui
komunikasi TCP/IP. Semua pengguna dapat mengakses data sensor melalui website ataupun
smartphone. Penelitian ini juga menganalisa paket data sensor yang diterima di gateway
berdasarkan jarak sensor node ke gateway.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Sistem Arsitektur WSN Monitoring Kondisi Udara

Pada penelitian ini, kami menggembangkan sebuah sistem untuk monitoring kondisi
udara berbasis wireless sensor network. Untuk komunikasi antara sensor node dengan
gateway menggunakan Xbee IEEE 802.15.4 serta dilakukan sinkronisasi data sensor dari
gateway ke Sensor Server seperti yang di tunjukan pada gambar 1. Kami menggunakan sensor
node yang terdiri dari sensor suhu, kelembaban, CO dan CO2, serta menggunakan baterai
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lithium dengan kapasitas 1150mAh yang berfungsi untuk menghidupkan sensor node.
Gateway yang digunakan sebagai server untuk penyimpanan data sensor sementara yang
mempunyai database MySQL, hal ini dikarenakan gateway memilki kapasitas penyimpanan
yang terbatas. Kemudian Sensor Server digunakan sebagai server untuk mengakses data
sensor yang bisa dimonitoring oleh pengguna melalui website maupun smartphone. Dapat
dilihat pada Gambar 1.

Menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi, peralatan, bahan yang diperlukan dan
prosedur yang dilakukan berdasarkan pada teori yang diuji dalam penelitian.

Gambar 1. Sistem arsitektur WSN untuk monitroring kondisi udara

3.2. Node Sensor
Dalam sistem ini, menggunakan data sensor node yang dikembangkan oleh Libelium.

Untuk melakukan monitoring kondisi udara kami menggunakan sensor suhu, kelembaban, CO
dan CO2. Gambar 2 menunjukan prototype perangkar sensor yang terpasang di board gas.
Setiap sensor memilki pin yang di tentukan di board gas.

Temperature	(MCP9700A)Sensor

Humidity	(808H5V5)	Sensor
Carbon	Dioxide	(TGS4161)	Sensor

Carbon	Monoxide	(TGS2442)	Sensor ZigBee	802.15.4

Lithium	Battery1150mAh
Gambar 2. Konfigurasi pin untuk setiap sensor



Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis

Nopember 2016, hlm. 60

3.3. Gateway
Gateway menggunakan Meshlium plug & sense yang mempunyai peran sebagai internet
gateway untuk digunakan di Waspmote. Gateway ini dikembangkan oleh Libelium yang
memilki sistem operasi berbasis linux mesh router. Gateway memilki 5 radio yaitu WiFi
2,4 GHz, WiFi 5 GHz, ZigBee, Bluetooth dan 3G/GPRS. Sistem ini juga menyediakan
Geode Integrated AMD PCS x86 with Processor 500MHz, cache memory 128KB, RAM
256MB, Disk 8GB, Linux Debian kernel-2.6.30, WiFi Atheros AR5213A 802.11b/g
100mW -20dBm, XBee Pro 802.15.4 2.4GHz 100mW, dan Ethernet Controller VIA
VT6105M.

3.4. Sensor Server
Sensor server yang digunakan dalam eksperiment ini menggunakan Mac OS X 10.11.3
dengan processor 2.5 GHz Intel Core i5 dengan RAM 4GB. Database menggunakan
database XAMPP. Internet browser menggunakan google crome untuk monitoring
melalui website. Disini dilakukan sinkronisasi database dari gateway ke Sensor Server
melalui jaringan Ethernet TCP/IP. Pengguna dapat mengakses data sensor melalui
database di sensor server melalui website maupun smartphone.

3.5. Frame Data Sensor
Terdapat dua jenis data frame yang sering digunakan untuk menangani pengiriman data
dalam format ini, yaitu ASCII dan Binary. Frame ASCII menyediakan fasilitas format
data standard yang menggunakan karakter ASCII dalam melakukan pengiriman data.
Pengiriman data kedalam tipe ini sangat sederhana karena menggunakan karakter yang
lebih mudah untuk dimengerti dan diparsing. Selain itu tedapat format frame binary yang
menggunakan format data binary, frame ini dirancang untuk meningkatkan kompresi
data. Tujuan dari menyajikan data ke dalam format ini ialah menghemat penggunaan
kapasitas byte data dan dapat meningkatkan jumlah informasi yang dikirim melalui
perangkat komunikasi XBee. Data yang dikirim pada penelitian ini menggunakan format
frame standard yaitu ASCII frame. Format frame ini terdiri atas dua bagian utama yaitu
header dan payload. Untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai struktur format
ASCII frame dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Sruktur frame ASCII
Header berisi informasi–informasi umum mengenai perangkat seperti jenis frame yang
digunakan(frame type), banyaknya jumlah data sensor yang akan dikirim (num fields),
nomor unik perangkat(serial id), Waspmote id, dan frame sequence. Sedangkan payload
berisi label sensor dan nilai sensor yang akan dikirim. Untuk lebih jelasnya berikut
diberikan contoh pengiriman paket data sensor menggunakan format data ASCII frame.

Gambar 4. Data Frame ASCII untuk moitoring kondisi udara
Gambar 4 menampilkan data frame ASCII yang digunakan untuk monitoring kondisi
udara. (A) Start Delimiter (3Bytes), terdiri dari 3 karakter sebagai awal pemisah paket
yaitu “<=>”, (B) Frame Type Byte (1Byte), menunjukkan jenis tipe frame yang digunakan
ASCII (0x80), (C) Number of Fields Byte (1Byte), menunjukkan banyaknya jumlah data
sensor yang akan dikirim dalam frame. (D) Separator (1Byte), merupakan pemisah antara
satu field dan field lainnya didalam sebuah frame. (E) Serial ID (10Bytes), merupakan
kode unik sebagai identitas dari perangkat Waspmote. (F) Waspmote ID (0Byte–16Bytes),
merupakan String yang didefenisikan oleh user untuk membedakan setiap Waspmote yang
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beroperasi dalam sebuah jaringan. (G) Frame sequence (1Byte-3Bytes), field ini
mengindikasikan nomor urutan frame. Sequence ini adalah counter 8-bit yang nilainya
dimulai dari 0 hingga maksimal 255. Ketika counter mencapai nilai maksimal maka
counter akan di reset kembali ke nilai 0. (H) Battery Level, “BAT” merupakan standard
label dari sensor yang akan dikirim, label dan nilainya dipisahkan dengan tanda “:”. Pada
status battery diatas menunjukkan nilai level baterai sebesar 13%. (I) Temperature Sensor
Value, “TCA” merupakan standard label dari temperature sensor dalam derajat celcius
sedangkan nilai yang terbaca ialah 28.80 derajat celcius. (J) Humadity Sensor Value,
“HUMA” merupakan standard label dari sensor humidity, nilai yang terbaca ialah 69.22
% RH. (K) Carbonmonoxide Sensor Value, “CO” merupakan standard label dari sensor
karbonmonoksida, nilai yang terbaca ialah 15.85 ppm. (L) Carbondioxide Sensor Value,
“CO2” merupakan standard label dari sensor dioxide, nilai yang terbaca ialah 337.40
ppm.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini menjelaskan sistem untuk monitoring kondisi udara dengan

menggunakan teknologi WSN dan menghasilkan hasil dari experiment yang dikerjakan. Tabel
1 menunjukkan spesifikasi hardware dan software.
Tabel 1. Spesifikasi hardware dan software yang digunakan

Node Sensor Gateway Sensor Server
Microcontroller ATmega1281
14MHz, SRAM 8KB,
EEPROM 4KB, FLASH
128KB, Clock RTC 32KHz,
802.15.4/ZigBee 2.4GHz

Geode Integrated AMD PCS x86
Processor 500MHz, cache memory
128KB, RAM 256MB, Disk 8GB,
Linux Debian kernel- 2.6.30, WiFi
Atheros AR5213A 802.11b/g
100mW -20dBm, XBee Pro 802.15.4
2.4GHz 100mW, Ethernet Controller
VIA VT6105M [Rhine III]

Mac OS X 10.11.3, Processor 2.5
GHz Intel Core i5, RAM 4 GB 1600
MHz DDR3, HDD 500GB, XAMPP
5.0, Chrome, PHP, database
MySQL.

Dalam penelitian ini menerapkan sensor suhu, kelembaban, CO dan CO2, serta baterai
3.7- volt dengan 1150mAh yang berfungsi untuk mengaktifkan sensor node. Di gateway, data
dari sensor tersebut akan disimpan ke perangkat penyimpanan sementara dengan kapasitas
penyimpanan yang terbatas yaitu 8GB [Meshlium]. Selanjutnya, data sensor akan
dikumpulkan di gateway dan disinkronisasi ke Server Sensor melalui TCP / IP untuk
menyimpan data secara permanen. Semua pengguna dapat mengakses sensor data melalui
website atau smartphone, dimana saja dan kapan saja saat mereka terhubung ke Internet
seperti yang ditunjukan pada Gambar 5. Untuk melakukan analisa dan pengujian untuk
pengiriman paket data sensor ke gateway, dilakukan perbandingan paket data yang sukses
sampai ke gateway berdasarkan jarak sensor node ke gateway. Perbandingan dengan jarak 5,
10, 15, 20,25, 30, 35, dan 40 meter.

Berdasarkan topologi pada Gambar 5, pengguna dapat mengakses atau monitoring
kondisi udara melalui website ataupun dengan menggunakan smartphone secara real-time
dimanapun dan kapanpun.
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Gambar 5. Topologi untuk montoring kondisi udara dengan menggunakan WSN

Gambar 6 menampilkan grafik data sensor yang diambil datanya secara terus menerus
setiap 30 detik menit sekali.

Gambar 6. Data sensor CO
Setelah melakukan pengambilan data sensor untuk monitoring kondisi udara,

selanjutnya melakukan pengujian dengan menganalisa paket data yang sampai ke gateway.
data awal jarak antara sensor node dengan gateway adalah 5 meter. Tabel 2 menunjukan hasil
dari percobaan untuk paket data yang sukses terkirim di gateway.

Tabel 2. Hasil percobaan berdasarkan jarak
Percobaan 5 meter 10 meter 15 meter 20 meter 25 meter 30 meter 35 meter 40 meter
1 50 paket

data
50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

44 paket
data

41 paket
data

2 50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

49 paket
data

50 paket
data

45 paket
data

39 paket
data

3 50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

50 paket
data

48 paket
data

42 paket
data

42 paket
data

Rata-rata 50 daket
data

50 daket
data

50 daket
data

50 daket
data

49.6
daket

49.3
daket

43.6
daket

40.6
daket
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data data data data
Percobaan diatas dilakukan sebanyak 3 kali untuk menghitung paket data yang sukses

sampai ke gateway dengan jarak 5,10,15,20,25,30,35, dan 40 meter. Dari percobaan yang
dilakukan semakin jauh jarak sensor node ke gateway, maka semakin banyak paket yang
hilang, ini dikarenakan Xbee memilki keterbatasan untuk melakukan pengiriman paket data
dengan jarak yang jauh. Dari hasil pengukuran rata-rata untuk setiap jarak paket yang sukses
terkirim ke gateway adalah jarak 5 meter = 50 paket data, 10 meter = 50 paket data, 15 meter
= 50 paket data, 20 meter = 50 paket data, 25 meter = 49.6 paket data, 30 meter = 49.3 paket
data, 35 meter = 43.6 paket data, 4 meter = 40.6 paket data.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pembahasan diatas, penelitian ini menggembangkan sebuah sistem untuk
monitoring kondisi udara berbasis WSN. Untuk komunikasi antara sensor node dengan
gateway menggunakan Xbee IEEE 802.15.4 serta dilakukan sinkronisasi data sensor dari
gateway ke Sensor Server. Sistem ini berjalan secara real-time yang bisa diakses
menggunakan website ataupun smartphone. Penelitian juga melakukan pengujian paket
data yang sukses yang terkirim di gateway dengan hasil semakin jauh jarak antara sensor
node dan gateway maka banyak paket data yang gagal sampai di gateway.
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