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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian 

laboratorium secara kuantitatif. Metode ini dipilih untuk mengetahui dan 

juga menganalisis bagaimana komunikasi antar perangkat ZigBee terjadi 

dalam topologi jaringan mesh dan seberapa jauh kemampuan dari ZigBee 

dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. 

 

3.2 Variable Penelitian 

Variable bebas yang hendak diteliti adalah pengaruh jarak antar 

perangkat dalam penggunaan daya dan kesuksesan transmisi data. 

Variable terikat yang hendak diteliti adalah : 

1. Waktu yang diperlukan untuk transmisi data; 

2. Penggunaan daya dalam proses transmisi data; 

3. Resolfing time; 

4. Rute yang dipilih untuk melakukan transmisi data; 

5. Perubahan rute saat terdapat node yang tidak berfungsi; 

6. Perubahan rute saat terdapat node baru; 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Sebuah PC yang dilengkapi dengan sistem operasi Windows 

7 Professional Service Pack 1; 

2. Telegesis Terminal Application;  

3. Microsoft Visual Studio Professional 2010 C#; 

4. MapWinGis v4.9.3.4; 

5. 7 buah ETRX2 ZigBee Module R308; 

6. 14 buah Baterai Rechargeable Ukuran AA. 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Universitas Multimedia Nusantara 

pada rentang waktu Januari s.d. Maret 2015 

3.5 Pengumpulan Data Penelitian 

Data secara lengkap dan sesungguhnya akan diperoleh setelah 

melakukan percobaan secara langsung pada modul ZigBee ETRX2. 

Percobaan akan dilakukan dengan mempergunakan program simulasi 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Adapun ketentuan dan 

prosedur tersebut adalah : 

1. Mempersiapkan seluruh kelengkapan alat dan bahan yang 

akan digunakan untuk keperluan penelitian dan memastikan 

seluruh program yang diperlukan telah terpasang dengan 

benar; 

2. Mempersiapkan beberapa set simulasi yang akan diuji coba; 

3. Menguji coba program simulasi yang dibuat; 

4. Membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada. 
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3.6 Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu pengguna baru mengerti 

penggunaan ZigBee dan membuktikan performa ZigBee secara lebih 

mudah, dengan dipandu aplikasi pembelajaran yang dibuat penulis . 

Dari hasil penelitian akan diketahui juga seberapa jauh klaim 

produsen akan kemampuan ZigBee dibandingkan uji coba yang dilakukan 

oleh peneliti.   

 

3.7 Perancangan Sistem 

Rancang bangun aplikasi ini secara umum dibagi menjadi dua 

tahap besar yaitu : System Flow Aplikasi dan Perancangan Antarmuka 

Aplikasi. 

3.7.1 Sytem Flow Aplikasi 

Pembangunan aplikasi ini dimulai dengan pembuatan alur 

sistem aplikasi. Pada aplikasi ini hanya tersedia satu halaman antar 

muka saja dengan tujuan kemudahan dalam pengoperasian. 

Aplikasi terjadi atas tiga bagian terpisah yang digabungkan 

yaitu : 

1. Penyimpanan data perangkat ZigBee 

mempergunakan SQL Server Compact [19] 

2. Pengaturan komunikasi serial perangkat ZigBee, 

mempergunakan Serial Port Class C# [20] 
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3. Simulasi visual lokasi perangkat ZigBee dan jalur 

komunikasi perangkat ZigBee mempergunakan 

MapWINGIS v4.9.3.4 [21] 

Aplikasi ini berjalan dengan penginputan data ke database 

terlebih dahulu oleh user melalui antar muka yang telah disediakan 

dalam aplikasi ini. User akan diminta untuk memasukkan data 

antara lain : 

1. Name  

Berupa inisial nama perangkat ZigBee, misalnya 

coordinator atau node 1 

2. EUI64 

Berupa EUI64 Address dari perangkat ZigBee. EUI64 

seperti MAC Address dari perangkat yang tidak akan 

berubah-ubah 

3. PID 

Merupakan network address dari perangkat ZigBee, 

network address akan diperoleh saat suatu perangkat 

bergabung dalam suatu PAN, network address ini 

akan berubah jika suatu perangkat meninggalkan 

suatu PAN dan bergabung dengan suatu PAN yang 

baru. 

4. Latitude dan Longitude 

Lokasi perangkat ZigBee berdasarkan koordinat 

pemertaan bumi. 
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5. View 

Merupakan status, apakah perangkat ini akan 

ditampilkan pada peta atau tidak. 

Proses input data mempergunakan aplikasi ini dapat dilihat 

pada gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Penambahan Data 
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Data yang diinput dapat diperoleh melalui aplikasi yang 

dapat melayani komunikasi serial, yang dapat dilihat alur kerjanya 

pada gambar 3.2 

 

Gambar 3. 2 Flowchart Komunikasi Serial 
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Selain input data, user juga dapat melakukan penghapusan 

data. Flowchart dari penghapusan data dapat dilihat pada gambar 

3.3 

 

Gambar 3. 3 Flowchart Penghapusan Data 

 

Proses visualiasi dilakukan berdasarkan data yang tersimpan 

pada database dan respon perangkat ZigBee saat user 

mengirimkan perintah kepada perangkat ZigBee yang terhubung ke 

aplikasi ini. Lokasi perangkat yang divisualisasikan berdasarkan 

koordinat x dan y pada lintang bumi. Setiap perangkat ZigBee yang 

disimulasikan diasumsikan akan membentuk full-mesh network dan 

harus berada dalam satu PAN yang sama. Jalur komunikasi yang 

dipilih dapat bervariasi tergantung dari respon real-time dari 

perangkat ZigBee. Alur proses visuaslisasi ini dapat dilihat pada 

gambar 3.4 
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Gambar 3. 4 Flowchart Visualisasi Pengiriman Data 
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Jika terjadi error saat aplikasi dijalankan maka aplikasi akan 

menampilkan message box yang menerangkan keterangan error 

yang terjadi, sehingga pengguna terbantu untuk menangani error 

yang muncul. 

3.7.2 Perancangan Antarmuka Aplikasi 

Tampilan antarmuka dari aplikasi yang dibuat oleh penulis 

dapat dilihat pada gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Tampilan Antar Muka Aplikasi 

 

Pada bagian kiri atas adalah kontrol ke database user dapat 

melakukan create, read, update, dan delete data pada database. 

Database ini bersifat lokal sehingga jika ada data yang terhapus 

tidak membahayakan. 

Pada bagian kiri bawah adalah kontrol untuk mengirimkan 

data antar perangkat unicast dari satu perangkat ZigBee ke 
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perangkat ZigBee lainnya. Data perangkat berdasarkan nama 

perangkat yang tersimpan pada database. Saat perintah ini selesai 

dilaksanakan dan respon perangkat diterima maka pengguana 

akan mendapatkan pop-up notification berapa lama waktu yang 

diperlukan unutuk mengirimkan pesan dari satu node ke node lain. 

Setelah itu rute yang dipergunakan untuk pengiriman pesan akan 

divisualisasikan pada peta disebelah menu kontrol ini.  

Pada bagian kanan terdapat kontrol komunikasi serial 

dengan perangkat ZigBee, user dapat mengirimkan perintah ke 

perangkat ZigBee mempergunakan perintah langsung yang sudah 

disiapkan mempergunakan tombol-tombol perintah atau 

mengetikkan sendiri perintahnya dan menekan tombol send untuk 

mengirimkan perintah tersebut. 

Untuk perintah yang dikirimkan dengan mempergunakan 

tombol-tombol perintah user, kecuali perintah scan pengguna akan 

mendapatkan pop-up notification berapa lama waktu yang 

diperlukan untuk menjalankan perintah tersebut dan mendapatkan 

respon dari perangkat. Perintah yang user kirimkan dan terima 

akan ditampilkan pada text box yang ada dibagian kanan dari 

tengah sampai bawah.   
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