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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Imam Zarqoni (2017) dengan judul 

“Perancangan dan Implementasi Cluster Head dan Koordinasi Antar Sensor Node 

pada Jaringan Sensor Nirkabel dengan Modul Wireless nRF24l01”. Penelitian ini 

membuat sistem jaringan pada semua node dapat mengirimkan data ke sebuah 

server / coordinator. Namun, apabila semua node mengirim langsung ke server / 

coordinator, maka penggunaan energi dalam jaringan akan menjadi boros. Oleh 

karena itu dalam tugas akhir ini diterapkan metode pemilihan cluster head dalam 

jaringan untuk mengumpulkan data dari node lain sebelum mengirimkannya ke 

server / coordinator. Namun, node yang menjadi cluster head mengirimkan data 

dalam jumlah besar sehingga node cepat kehabisan energi dan mengakibatkan 

energi dalam jaringan menjadi tidak seimbang. Dikarenakan besarnya penggunaan 

energi tersebut, maka diterapkan cluster head yang bergantian. Selain jaringan yang 

dibuat, penulis juga membuat sebuah aplikasi antarmuka untuk menampilkan 

simulasi pergantian cluster head dan menampilkan data yang dikirim. 

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Nurdiansyah, Rida Hudaya, Cucun 

Wida Nurhaeti (2017) dengan judul “Wireless Sensor Network menggunakan 

Radio Transceiver 2,4 Ghz pada Aplikasi Sistem Akuisisi Data”. Penelitian ini 

membuat sistem akuisisi data dengan sistem WSN menggunakan 2,4 GHz 

transceiver berbasis komunikasi radio untuk aplikasi sistem aplikasi akuisisi data. 

Sistem terdiri sink node dan sensor node. Kedua bagian menggunakan Arduino Uno 

sebagai pusat pengolah data, dengan bahasa C sebagai bahasa pemograman yang 

digunakan. Radio yang digunakan menggunakan modul nRF24l01 untuk mengirim 

data dari sensor node ke sink node. Ethernet shield digunakan untuk mengirimkan 

data melalui ethernet yang telah diterima oleh sink node dari sensor node menuju 

database pada komputer dan di tampilkan pada Human Machine Interface (HMI). 

Penggunaan metode master/slave dinilai cukup efektif dalam mengatur pengiriman 

data.



 

 

 

 

Penelitian yang akan dibuat dengan judul “Perbandingan Metode Round 

Robin dan Multihop Ring Topology pada Wireless Sensor Network” merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk membandingkan efisiensi penggunaan daya dan 

komunikasi dengan metode Round Robin dan metode Multihop pada topologi Ring. 

Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Nano dengan modul nRF24l01 

sebagai modul komunikasi wireless, dan sensor tegangan digunakan untuk 

mengetahui nilai tegangan dari baterai berjenis Ni-MH recharge 9v sebagai sumber 

daya dari mikrokontroler. 

 

2.2 Arduino Nano 

 Arduino Nano adalah salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang 

berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan breadboard.Arduino Nano 

diciptakan dengan basis mikrokontroler ATmega328 (untuk Arduino Nano versi 

3.x) atau ATmega 168 (untuk Arduino versi 2.x). Arduino Nano kurang lebih 

memiliki fungsi yang sama dengan Arduino Duemilanove, tetapi dalam paket yang 

berbeda.  Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC berjenis Barrel Jack, dan 

dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini-B. 

 

Gambar 2.1 Arduino Nano 
Sumber : Datasheet Arduino Nano 

Untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB Mini-B. Adapun 

deskripsi dari Arduino Nano pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Deskripsi Pin pada Arduino Nano  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Datasheet Arduino Nano) 

 

Konfigurasi pin Arduino Nano.Arduino Nano memiliki 30 Pin. Berikut 

Konfigurasi pin Arduino Nano : 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catu daya digital. 

2. GND merupakan pin ground untuk catu daya digital. 

3. AREF merupakan Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan 

dengan fungsi analogReference(). 

4. RESET merupakan Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset 

(menghidupkan ulang) mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk 

menambahkan tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino 



 

 

 

 

5. Serial RX (0) merupakan pin yang berfungsi sebagai penerima TTL data 

serial. 

6. Serial TX (1) merupakan pin yang berfungsi sebagai pengirim TT data 

serial. 

7. External Interrupt (Interupsi Eksternal) merupakan pin yang dapat 

dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang rendah, meningkat 

atau menurun, atau perubahan nilai. 

8. Output PWM 8-Bitmerupakan pin yang berfungsi untuk analogWrite( ). 

9. SPI merupakan pin yang berfungsi sebagai pendukung komunikasi. 

10. LED merupakan pin yang berfungsi sebagai pin yag diset bernilai HIGH, 

maka LED akan menyala, ketika pin diset bernilai LOW maka LED padam. LED 

Tersedia secara built-in pada papan Arduino Nano. 

11. Input Analog (A0-A7) merupakan pin yang berfungsi sebagi pin yang dapat 

diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga memungkinkan 

untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka menggunakan 

fungsi analog Reference() 

 

Board Arduino Nano memiliki spesifikasi sebagai berikut :  

1. MikrokontrolerAtmel ATmega168 atau ATmega328. 

2. 5 V Tegangan Operasi. 

3. 7-12VInput Voltage (disarankan). 

4. 6-20VInput Voltage (limit). 

5. Pin Digital I/O14 (6 pin digunakan sebagai output PWM). 

6. 8 Pin Input Analog. 

7. 40 mA Arus DC per pin I/O. 

8. Flash Memory16KB (ATmega168) atau 32KB (ATmega328) 2KB 

digunakan oleh Bootloader. 

9. 1 KbyteSRAM (ATmega168) atau 2 Kbyte(ATmega328). 

10. 512 ByteEEPROM (ATmega168) atau 1Kbyte (ATmega328). 

11. 16 MHz Clock Speed. 

12. Ukuran1.85cm x 4.3cm. 



 

 

 

 

 Untuk Untuk sumber daya Arduino Nano dapat diaktifkan melalui koneksi 

USB Mini-B, atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan belum teregulasi 

antara 6-20 Volt yang dihubungkan melalui pin 30 atau pin VIN, atau melalui catu 

daya eksternal dengan tegangan teregulasi 5 volt melalui pin 27 atau pin 5V. 

Sumber daya akan secara otomatis dipilih dari sumber tegangan yang lebih tinggi. 

Chip FTDI FT232L pada Arduino Nano akan aktif apabila memperoleh daya 

melalui USB, ketika Arduino Nano diberikan daya dari luar (Non-USB) maka Chip 

FTDI tidak aktif dan pin 3.3V pun tidak tersedia (tidak mengeluarkan tegangan), 

sedangkan LED TX dan RX pun berkedip apabila pin digital 0 dan 1 berada posisi 

HIGH.  

 

2.3 Modul Wireless NRF24L01 

Sonovane (2009) menjelaskan bahwa transceiver NRF24L01+ adalah sebuah 

modul komunikasi jarak jauh yang memanfaatkan pita gelombang radio frekuensi 

2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific and Medical). Modul ini menggunakan 

antarmuka Serial Pheripheral Interface (SPI) untuk berkomunikasi. NRF24L01 

merupakan transceiver yang terdiri dari frequency synthesizer yang terintegrasi, 

power amplifier, osilator kristal, modulator, demodulator, dan Enhanced 

shockburst protocol engine. Transmisi sinyal tanpa kabel menggunakan pemancar 

sebagai media untuk penyebaran sinyal informasi yang termodulasi dengan 

gelombang elektromagetik. Pemanfaatan gelombang elektromagnet dalam 

menyebarkan sinyal informasi memiliki keuntungan karena penjalaran gelombang 

elektromagnetik tidak membutuhkan medium transmisi. Sistem telemetri wireless 

terdiri atas 2 unit utama yaitu unit pemancar (transmitter) dan unit penerima 

(receiver). Pemancar menggunakan frekuensi gelombang radio pada prinsipnya 

mengirim sinyal modulasi yang ditransmisikan melalui media udara. Sinyal 

modulasi yang dipancarkan dibagian transmitter ke udara diterima oleh bagian 

receiver. Kemudian sinyal modulasi yang sudah diterima bagian penerima 

disalurkan ke input modulator untuk melalui proses selanjutnya sampai sinyal 

termodulasi tersebut menjadi sinyal informasi (Genubhy,2008).  

Modul wireless NRF24L01 merupakan modul komunikasi serial nirkabel 

yang didesain untuk aplikasi ultra low power wireless. Modul wireless memiliki 



 

 

 

 

register map tersedia melalui antarmuka SPI. Register map sendiri berisikan semua 

konfigurasi register pada NRF24L01 dan dapat diakses pada semua mode operasi 

dari chip (Nordic Semiconductor, 2007). Bentuk dari modul wireless NRF24L01 

ditunjukkan dalam Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.2 Modul wireless NRF24L01 

Sumber : Datasheet modul wireless NRF24L01 

 Adapun desain pin pada NRF24L01 akan ditunjukkan pada Tabel 2.1 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Desain pin NRF24L01 
Sumber : Datasheet modul wireless NRF24L01 

Nomor 

Pin 

Pin Fungsi Pin Keterangan 

1 VCC Power Power Supply (1,9 - 3,6V) 

2 GND Power Ground 

3 CE Digital input Chip mode TX atau RX 

4 CSN Digital input Chip SPI 

5 SCK Digital input Clock SPI 

6 IRQ Digital 

output 

Maskable interrupt 

7 MOSI Digital input SPI slave data input 

8 MISO Digital 

output 

SPI slave data ouput 

 

Tabel 2.1 menampilkan desain pin yang digunakan dalam modul wireless 

NRF24L01. Dan pin-pin tersebut yang digunakan untuk melakukan pengiriman 

data. Catu daya dan arus yang digunakan pada modul NRF24L01 harusnya sesuai 

dikarenakan catu daya dan arus tidak sesuai maka modul wireless NRF24L01 susah 

melakukan pengiriman data. Adapun konsumsi arus pada modul wireless 

NRF24L01 ditunjukkan dalam Tabel 2.2. 

Enhanced shockburst ™ menggunakan shockburst ™ untuk penanganan dan 

pengaturan paket secara otomatis. Selama transmisi, shockburst ™ merakit paket 



 

 

 

 

dan memasukkan bit-bit dalam paket data ke pemancar untuk transmisi. Selama 

menerima, shockburst ™ secara konstan mencari alamat yang valid dalam sinyal 

yang didemodulasi. Ketika shockburst ™ menemukan alamat yang valid, ia 

memproses sisa paket dan memvalidasinya dengan CRC. Jika paket valid, payload 

dipindahkan ke RX FIFO. Penanganan bit berkecepatan tinggi dan pengaturan 

waktu dikendalikan oleh shockburst ™. Enhanced shockburst ™ menghadirkan 

penanganan transaksi paket otomatis yang memungkinkan penerapan link data bi-

directional yang andal. Transaksi paket shockburst ™ yang disempurnakan adalah 

pertukaran paket antara transceiver, di mana satu transceiver adalah Primary 

Receiver (PRX) dan yang lainnya adalah  (PTX). Transaksi paket shockburst ™ 

yang ditingkatkan selalu diprakarsai oleh transmisi paket dari PTX, transaksi selesai 

ketika PTX telah menerima paket pengakuan (paket ACK) dari PRX. Penanganan 

transaksi paket otomatis bekerja sebagai berikut: 

1. Pengguna memulai transaksi dengan mengirimkan paket data dari PTX ke 

PRX. Enhanced shockburst ™ secara otomatis mengatur PTX dalam mode terima 

untuk menunggu paket ACK. 

2. Jika paket diterima oleh PRX, enhanced shockburst ™ secara otomatis 

merakit dan mengirim paket pengakuan (paket ACK) ke PTX sebelum kembali ke 

mode penerimaan. 

3. Jika PTX tidak menerima paket ACK dalam waktu yang ditetapkan, 

enhanced shockburst ™ akan secara otomatis mengirim ulang paket data asli dan 

mengatur PTX dalam mode penerimaan untuk menunggu paket ACK. 

PRX dapat melampirkan data pengguna ke paket ACK yang memungkinkan 

tautan data dua arah. Enhanced shockburst ™ sangat dapat dikonfigurasi; 

dimungkinkan untuk mengkonfigurasi parameter seperti jumlah retransmits 

maksimum dan penundaan dari satu transmisi ke transmisi ulang berikutnya. Semua 

penanganan otomatis dilakukan tanpa keterlibatan MCU. Adapun format 

pengiriman data modul wireless NRF24L01 ditunjukkan dalam Gambar 2.4. 

 

Tabel 2.3 Konsumsi arus modul wireless NRF24L01 
Sumber : Datasheet modul wireless NRF24L01 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Format data enhanced shockburst ™ 
Sumber : Datasheet modul wireless NRF24l01 

 

2.3 Modul Sensor Tegangan DC 0-25V 

Prinsip kerja modul sensor tegangan yaitu didasarkan pada prinsip penekanan 

resistansi, dan dapat membuat tegangan input berkurang hingga 5 kali dari tegangan 

asli. Bentuk modul sensor tegangan seperti ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Modul Sensor Tegangan 

Sumber : Datasheet Sensor Tegangan DC 0-25V 

 

Fitur-fitur dan kelebihannya: 



 

 

 

 

• Variasi Tegangan masukan: DC 0 - 25 V 

• Deteksi tegangan dengan jangkauan: DC 0.02445 V - 25 V 

• Tegangan resolusi analog: 0,00489 V 

• Tegangan DC masukan antarmuka: terminal positif dengan VCC, negatif 

dengan GND 

• Output Interface: "+" Koneksi 5 / 3.3V, "-" terhubung GND, "s" terhubung 

Arduino pin A0 

• DC antarmuka masukan: red terminal positif dengan VCC, negatif dengan 

GND 

Prinsip kerja modul sensor tegangan ini dapat membuat tegangan input 

mengurangi 5 kali dari tegangan asli. Sehingga, sensor hanya mampu membaca 

tegangan maksimal 25 V bila diinginkan Arduino analog input dengan tegangan 5 

V, dan jika untuk tegangan 3,3 V, tegangan input harus tidak lebih dari 16.5 V. Pada 

dasarnya pembacaan sensor hanya dirubah dalam bentuk bilngan dari 0 sampai 

1023, karena chip Arduino AVR memiliki 10 bit, jadi resolusi simulasi modul 

0,00489 V yaitu dari (5 V / 1023), dan tegangan input dari modul ini harus lebih 

dari 0,00489 V x 5 = 0,02445 V. Sehingga dapat dirumuskan seperti persamaan 

(2.1) berikut : 

𝑉𝑜𝑙𝑡 =  ((𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑥 0.00489) 𝑥 5)            

  

 

2.4 Wireless Sensor Network (WSN) 

Terdapat 3 komponen utama wireless sensor network yang meliputi sensor, 

actuator dan tranduser, maka kini perlu diketahui mengenai definisi dari wireless 

sensor network tersebut. Terdapat beberapa versi menegani definisi dari wireless 

sensor network, yang diberikan oleh sejumlah peneliti dan para ahli di dunia. 

Beberapa buah definisi tersebut antara lain : 

1. Janiver Lopez dari Computer Science Departement University of Malaga 

Spanyol, menyatakan bahwa wireless sensor network merupakan sebuah sistem 

berbasiskan jaringan wireless, yang melakukan pemindaian pada lingkungan nyata 

ke dalam bentuk data-data digital pada dunia komputer. 



 

 

 

 

2. Hani Alzaid dari Information Security Queensland Institute Australia beserta 

dengan Murthy dan Manoj dari India, menyatakan bahwa wireless sensor network 

merupakan jaringan komputer terdistribusi yang memanfaatkan sejumlah node 

sensor berukuran kecil, dikembangkan dan dikonfigurasikan dalam skala besar 

untuk membantu pemindaian terhadap lingkungan sekitar, memanfaatkan 

parameter pengukuran berupa temperatur, tekanan, suhu, gerakan atau entitas 

lainnya yang diketahui oleh manusia. 

3. Jamal, Feng Zhao, Thubaistat dan Khalpana Sharma, mereka sepakat 

menyatakan bahwa wireless sensor network merupakan sebuah jaringan komputer 

terdistribusi yang didalamnya memanfaatkan MEMS (Micro Elektro Mechanical 

System) dengan sejumlah node sensor berukuran kecil dan hemat daya yang 

mengambil data dari lingkungan sekitar melalui pemindaian (sensing) dan memiliki 

memori terbatas di dalamnya. 

Wireless sensor network merupakan salah satu teknologi yang paling menarik 

saat ini. Wireless sensor network terdiri dari sejumlah besar perangkat murah yang 

terhubung melalui komunikasi nirkabel berdaya rendah. Secara umum wireless 

sensor network didefinisikan sebagai salah satu jenis dari jaringan wireless 

(nirkabel) terdistribusi, yang memanfaatkan teknologi embedded system (sistem 

benam) dan seperangkat node sensor, untuk melakukan proses sensor, monitoring, 

pengiriman data dan penyajian informasi ke pengguna, melakukan komunikasi. 

Sensor meliputi banyak jenis, antara lain kelembaban, radiasi, temperatur, tekanan, 

mekanik, gerakan, getaran, posisi dan lain-lain. Setiap jenis sensor memiliki 

perangkat lunak (aplikasi,sistem operasi) dan perangkat keras masing-masing, yang 

kemudian akan digabungkan dan dijalankan kedalam sistem wireless sensor 

network. Adapun gambaran mengenai bentuk komunikasi wireless sensor network 

ditunjukkan dalam Gambar 2.14. 



 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Wireless sensor network 
Sumber : (Pratama,2015) 

 

2.5 Sistem Komunikasi Multi-Hop 

 Adapun ciri komunikasi wireless sensor network yang salah satunya 

menggunakan teknik multi-hop. Dengan menggunakan teknik multihop, sensor 

diletakkan sesuai dengan topologi yang digunakan maupun sembarang dan node 

sensor didalam pengiriman paket data dari node sensor asal ke node sensor tujuan. 

Pengiriman paket data dimaksudkan agar paket data dapat diterima oleh node 

penerima (misalkan yang bertindak sebagai server ataupun database server), untuk 

penyimpanan data maupun pengolahan data menjadi informasi. 

Sensor node  diletakkan sesuai dengan topologi yang digunakan maupun 

sembarang. Misalkan terdapat lima buah sensor node yang diletakkan sejajar 

(segaris) pada sebuah implementasi wireless sensor network, sebut saja dari kiri ke 

kanan sebagai sensor node 1, sensor node 2, sensor node 3, sensor node 4 dan sensor 

node 5. Asumsikan sensor node 1 memiliki data hasil pemindaian yang akan 

dikirimkan ke sensor node 5 (sebagai node penerima). Maka otomatis proses 

pengiriman data ini akan melewati  sensor node 2, sensor node 3 dan sensor node 

4. Ketiga node ini berindak sebagai sensor node perantara (router) dengan proses 

multi-hop routing. Teknik multi-hop routing merupakan teknik routing yang efisien 

dalam penggunaan energi untuk komunikasi antar node. Node sensor pada wireless 

sensor network merupakan perangkat komputer kecil, dengan sumber daya kecil, yang 

mana didalam implementasinya pada suatu lingkungan fisik, akan dipasang pada jarak 

yang relatif dekat dan berkomunikasi dengan menggunakan media jaringan nirkabel. 

Prinsip kerja sistem komunikasi multi-hop routing ditunjukkan Gambar 2.15. 



 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sistem komunikasi multi-hop routing 
Sumber : (Pratama,2015) 

 

Sistem multihop yang berarti informasi akan dikirimkan secara langsung 

antara satu simpul (node) terdekat dengan meneruskannya ke simpul lainnya secara 

multi-hop, oleh karena itu setiap simpul tidak hanya bertugas sebagai host tetapi 

juga sebagai router untuk pengiriman paket-paket antar simpul-simpul bergerak 

(mobile node) dengan jangkauan transmisi simpul sumber agar menjangkau simpul 

tujuan dalam jaringan (Khayati, 2013). 

 

2.6 Metode Round-Robin  

Round-robin adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam proses 

komputasi dan network scheduling. Dalam algoritma ini, setiap node akan 

diurutkan dalam sebuah antrian dan setiap node akan mendapat rentang waktu yang 

sama untuk menjalankan prosesnya. Ketika rentang waktu tersebut habis, maka 

node selanjutnya akan diberikan rentang waktu yang sama untuk menjalankan 

prosesnya. Kemudian ketika semua node sudah mendapatkan gilirannya, maka 

antrian akan diulang dan node pertama akan menjalankan prosesnya lagi. Metode 

roundrobin ini mudah diimplementasikan, cukup sederhana dan menghandle 

semua node secara setara. (Arpaci-Dusseau, 2014) . 
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