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2.1 Wireless Sensor Network (WSN) 

Penelitian mengenai WSN dimulai pada tahun 1980 oleh Amerika 

Serikat melalui Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 

membuat project Distributed Sensor Networks (DSN) untuk Militer Amerika 

Serikat. Pada waktu itu, Advanced Research Projects Agency Network 

(ARPANET) telah berjalan selama beberapa tahun, dengan sekitar 200 

hosts di universitas dan pusat research[9]. 

Saat ini, WSN terdiri dari perangkat independent yang terdistribusi 

yang mempergunakan sensor untuk memantau physical condition yang 

dikembangkan ke infrastruktur industri, otomatisasi, kesehatan, lalu lintas, 

dan hal-hal lain sesuai dengan permintaan pasar[10].  Untuk 

mengakomodasi perkembangan dari WSN dibuatlah standar Wireless 

Sensor and Control Network, antara lain[11] : 

 SP100.11 (Wireless System for Automation) by the Industrial 

Standard for Automation (ISA) 

 Wireless HART (Highway Addressable Remote Transducer) by 

the HART organization 

 IPv6 over low-power personal-area network (6lowpan) by IETF 

(the Internet Engineering Task Force) 

 ZigBee by the ZigBee Alliance 

 

Pada penelitian ini perangkat WSN yang akan dipergunakan adalah 

ZigBee yang dikeluarkan oleh Telegesis seri ETRX2. 
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2.2 ZigBee 

2.2.1 Sekilas Mengenai ZigBee 

ZigBee merupakan suatu standar baru yang dikembangkan 

oleh ZigBee Aliance untuk Personal-Area Network (PAN). ZigBee 

protocol stack dibangun di atas standar IEEE 802.15.4, yang 

mendefinisikan Media Access Control (MAC) dan physical layers for 

low-rate wireless personal-area network (LR-WPAN). Standar dari 

ZigBee menawarkan profil stack yang terbagi atas network, security, 

dan application layers. Pengembang ZigBee bertanggung jawab 

untuk membuat sendiri application profiles atau 

mengimplementasikan public profile yang dibuat oleh ZigBee 

Alliance[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Zigbee Protocol Architecture[11] 
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Keunggulan yang dimiliki oleh perangkat ZigBee antara 

lain[11]: 

 Support for multiple network topologies such as point-to-

point, point-to-multipoint, and mesh networks; 

 Low duty cycle – provides long battery life; 

 Low latency; 

 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS); 

 Up to 65,000 nodes per network; 

 128-bit AES encryption for secure data connections; 

 Collision avoidance, retries and acknowledgements. 

Perbandingan antara WiFi, Bluetooth, dan ZigBee akan 

dideskripsikan melalui table dibawah ini 

Tabel 2. 1 Karakteristik ZigBee, BLUETOOTH, dan WIFI [11] 

 WiFi IEEE 802.11 Bluetooth IEEE 
802.15.1 ZigBee IEEE 802.15.4 

Application Wireless LAN Cable replacement Control and monitor 

Frequency 
bands 

2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz, 868 MHz, 
915 MHz 

Battery life 
(days) 

0.1 – 5 1 – 7 100 – 7000 

Nodes per 
network 

30 7 65000 

Bandwidth 2 – 100 Mbps 1 Mbps 20 – 250 Kbps 

Range 
(meters) 

1 – 100 1 – 10 1 – 75 bahkan lebih 

Topology Tree Tree Star, tree, cluster tree, 
dan mesh 

Standby 
current  amps  amps  amps 

Memory 100 KB 100 KB 32 – 60 KB 
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2.2.2 Tipe ZigBee 

ZigBee terdiri dari tiga jenis yaitu[11] : 

1. Coordinator (C) 

Setiap jaringan ZigBee Coordinator merupakan full-

function device (FFD) dan memiliki kemampuan untuk 

mengatur jaringan secara penuh. 

2. Router (R) 

Router merupakan FFD seperti coordinator bedanya, 

router tidak dapat melakukan penstabilan jaringan.  

3. End Device (E) 

End device merupakan reduced-function device 

(RFD). Memiliki kemampuan untuk bergabung atau 

meninggalkan jaringan dan mengirimkan paket 

applikasi. 

2.2.3 Topologi Jaringan ZigBee 

Dalam protokol IEEE 802.15.4 dikatakan topologi jaringan 

yang disupport oleh ZigBee yaitu : star, tree, dan mesh  [12]. 

1. Topologi Star 

Topologi ini terdiri coordinator dan end devices (nodes).  
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Gambar 2. 2 Star Topologi[12] 

 

2. Topologi Tree 

Topologi ini terdiri dari node utama (root tree) yaitu 

coordinator, beberapa router, dan end devices.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Tree Topologi[12] 

 

3. Topologi Mesh 

Topologi ini terdiri dari node utama (root tree) yaitu 

coordinator, beberapa router, dan end devices. Terkadang 

disebut juga sebagai jaringan peer to peer. Topologi mesh 

termasuk sebagai “multihop network”, dimana paket melalui 

banyak perantara (hop) untuk mencapai tujuannya. 
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Jangkauan dari jaringan yang mempergunakan topologi 

ini sangat besar dan kemungkinan “dead zone” kecil karena 

konektifitas antar perangkat begitu tinggi. Topologi Mesh 

juga memiliki kemampuan untuk “self-healing” yang berarti 

selama proses transmisi paket data, apabila ada rute yang 

putus maka node akan mencari rute alternatif untuk 

mencapai tujuan agar paket yang dikirim dapat tetap sampai 

ke tujuan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Mesh Topologi[12] 

 

2.2.4 ZigBee Protocol 

ZigBee yang bekerja pada frekwensi 2.4 GHz memiliki data 

rate sebesar 250 Kbps dan 16 network channels  [13]. Dalam  

beacon-enabled networks, suatu node khusus yang dikenal dengan 

nama ZigBee Router akan mengirimkan beacons secara periodik 

untuk mengkonfirmasikan keberadaannya kepada node-node lain 

[14]. Jarak waktu pengiriman antar suatu  beacons  dengan beacons 

yang lain adalah [14]: 
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1. Pada data rate 250 kbit/s antara 15.36 milliseconds 

sampai dengan  seconds, 

2. Pada data rate 40 kbit/s antara 24 milliseconds sampai 

dengan  seconds,   

3. Pada data rate 20 kbit/s antara 48 milliseconds sampai 

dengan  seconds. 

Hal inilah yang mengakibatkan adanya perubahan pada 

tabel komunikasi yang ada pada setiap perangkat ZigBee. Sehingga 

setiap kali beacons terjadi terdapat kemungkinan untuk : 

1. Perubahan rute yang dipergunakan ZigBee untuk 

terhubung satu dengan yang lainnya.  

2. Suatu ZigBee baru bergabung dengan network yang 

sudah ada. 

 

2.3 Wireless Personal Area Network 

802.15 WPAN™ adalah standar yang dikeluarkan oleh IEEE yang 

mengatur mengenai  standar untuk Personal Area Network atau Jaringan 

Wireless jarak pendek[15]. Perangkat yang dipergunakan dalam penelitian 

ini yaitu ZigBee termasuk dalam 802.15 Task Group 4 (TG4) yang dapat 

disingkat menjadi 802.15.4, dimana perangkat-perangkat yang termasuk 

dalam golongan 802.15.4 adalah perangkat yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut : data rate rendah dengan kebutuhan asupan tenaga 
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baterai yang sanggup bertahan bulanan sampai tahunan dan memiliki 

kompleksitas yang rendah [16]. 

Dalam IEEE 802.15.4 diatur juga standar jaringan untuk transmisi 

data. Hal ini termasuk [17]: 

• Data Request (which mean to transmit data); 

• Data Confirm (Acknowledgment of a data request); 

• Data Indication (which mean to receives data). 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 ZigBee Data Request[17] 

 

2.4 Alat Bantu Pembelajaran 

Dalam dunia pendidikan dan penelitian seringkali akademisi 

mengalami kesulitan untuk memahami suatu materi pelajaran. Untuk 

mengatasi masalah ini maka diperlukan suatu alat bantu pembelajaran 

yang dapat memberikan suatu bentuk pemahaman lain yang lebih mudah 

kepada akademisi.  

Salah satunya dengan membuatkan alat bantu pembelajaran dengan 

metode visualisasi[18], dengan metode visualisasi hal yang awalnya 

abstrak dan harus dibayangkan untuk dimengerti dapat diwujudnyatakan 
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dalam bentuk gambar baik 2D maupun 3D. Dengan mempergunakan 

komputer maka pembuatan visualisasi 2D maupun 3D sangat memungkin 

untuk dilakukan. 
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