
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah berkembang dengan 

sangat pesat, salah satunya dibidang Wireless Sensor Network (WSN). Wireless 

Sensor Network merupakan jaringan komputer terdistribusi yang memanfaatkan 

sejumlah node sensor berukuran kecil, dikembangkan dan dikonfigurasikan dalam 

sekala besar untuk membantu pemindaian terhadap lingkungan sekitar, 

memanfaatkan parameter pengukuran berupa temperatur, tekanan, suhu, gerakan 

atau entitas lainnya yang diketahui oleh manusia (Hani dkk., 2015).  

Hal pertama yang harus diketahui mengenai implementasi WSN di lapangan 

adalah masalah keterbatasan sumber daya untuk energi yang digunakan oleh setiap 

sensor node di dalamnya. Setiap sensor node memiliki sumber daya yang kecil, 

setara dengan daya yang dihasilkan oleh sebuah batre biasa. Hal ini menjadikan 

node-node sensor harus mampu bekerja dengan cepat dan maksimal, dengan 

sumber energi yang terbatas (Pratama, 2015). 

Dalam membangun sebuah WSN, diperlukan modul wireless untuk mengirim 

dan menerima data dengan penggunaan daya yang rendah, makadari itu digunakan 

modul nRF24l01 yang memanfaatkan pita gelombang RF 2.4GHz ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) dengan menggunakan antarmuka SPI (Serial Peripheral 

Interface). 

Dengan menggunakan modul nRF24l01 maka diperlukan metode yang dapat 

lebih mengefisienkan dalam komunikasi antar node. Adapun beberapa metode yang 

dapat diterapkan antara lain adalah metode Round Robin dan Multi-hop. Dengan 

membandingkan kedua metode tersebut dapat diketahui keunggulan dan kelemahan 

masing-masing metode.   

Hasil yang diharapkan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah Wireless Sensor 

Network yang dapat saling berkomunikasi secara low energy menggunakan modul 

nRF24l01 menggunakan metode Round Robin dan Multi-hop agar dapat 

dibandingkan hasil keduanya.



 

 

 

 

1.2 Rumusan Maslah 

1. Bagaimana membuat sebuah Wireless Sensor Network menggunakan modul 

nRF24l01? 

2. Bagaimana menerapkan metode Round-Robin dan Multihop dalam Wireless 

Sensor Network? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja komunikasi antar node pada Wireless 

Sensor Network menggunakan metode Round-Robin dan Multihop ? 

1.3 Batasan Penelitian 

1. Jaringan yang digunakan adalah jaringan sensor nirkabel menggunakan 

modul wireless nRF24l01.  

2. Jumlah node yang digunakan sebanyak 6 unit dengan 1 unit sebagai master 

node dan 5 unit lainnya sebagai node.  

3. Microcontroller yang digunakan adalah Arduino Nano sebagai  master node 

dan sebagai end node. 

4. Baterai yang digunakan pada tiap node adalah baterai jenis Ni-MH recharghe 

9v. 

5. Sensor yang digunakan adalah sensor tegangan DC dengan tegangan 

maksimum 25 volt. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian Aplikasi Wireless  Sensor Network Untuk Sistem Pintar 

Pada Greenhouse adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sebuah Wireless Sensor Network menggunakan modul wireless 

nRF24l01. 

2. Membangun sebuah Wireless Sensor Network dengan metode Round-Robin 

dan Multihop yang dapat dibandinkan dan diketahui kelebihan dan kekurangannya.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari pengerjaan skripsi ini memiliki manfaat bagi  pembaca sebagai 

penambah wawasan untuk modul wireless NRF24L01 yang memiliki transceiver 

untuk frekuensi 2.4GHz. Dapat digunakan untuk komunikasi dua arah : mengirim 



 

 

 

 

(transmitter) dan menerima (receiver). Serta menghasilkan sebuah jaringan sensor 

nirkabel yang dapat berkoordinasi secara dinamis dan memiliki penggunaan energi 

yang seimbang dan lebih tahan lama. 

 

1.6 Luaran Penelitian 

Luaran penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Berupa program dan alat untuk wireless sensor network untuk 

membandingkan kedua metode round-robin dan multihop ring topology. 

2. Laporan penelitian berupa buku skripsi dan jurnal yang nantinya dapat di 

kembangkan atau digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

3. Jurnal penelitian yang diterbitkan oleh program studi Jaringan 

Telekomunikasi Digital. 

 




