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Abstract. Sistem informasi yang handal membutuhkan dukungan sistem pengumpulan data yang handal pula. 
Sistem informasi medis di rumah sakit, selain mengolah data diam juga mengolah data bergerak, misal data 
kondisi alat kesehatan atau pasien yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Maka wireless sensor net-
work (WSN) adalah solusi yang tepat untuk pengumpulan data bergerak tersebut. Pada penelitian ini berhasil 
membangun jaringan komunikasi nirkabel menggunakan transceiver TRW-2,4GHz untuk mengumpulkan data 
bergerak pada tiga titik berbeda. Data dikirim ke pusat data, kemudian diolah, ditampilkan dan disimpan pada 
PC server. 
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1 Pendahuluan 

Sistem informasi yang handal membutuhkan dukungan sistem pengumpulan data yang handal pula. 
Sistem informasi medis di rumah sakit, selain menampilkan data diam juga menampilkan data 
bergerak, misal data kondisi alat kesehatan atau pasien yang berpindah dari satu tempat ke tempat 
lain. Sebagian pasien dan alat-alat kesehatan di rumah sakit tidak menetap pada ruangan tertentu. 
Khusus pada rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai, apabila ada pasien 
yang membutuhkan maka alat kesehatan akan dipindahkan ke kamar pasien tersebut. Sehingga alat 
kesehatan seperti  infuse, tabung oksigen harus digunakan untuk lebih dari satu pasien dalam waktu 
yang berdekatan. Karena beberapa pasien dan alat kesehatan rumah sakit bersifat mobile maka 
jaringan sensor nirkabel menjadi solusi yang tepat untuk memonitor lokasi dan kondisinya. Apabila 
menggunakan sistem kabel maka petugas akan mengalami kesulitan pada saat memindahkan pasien 
atau suatu alat dari satu ruangan ke ruangan ke lainnya. Sistem transmisi data wireless merupakan 
sistem transmisi yang cukup berkembang pesat. Dengan keuntungan berkurangnya tingkat kerumitan 
instalasi jaringan, maka sistem transmisi data wireless menjadi salah satu metode alternatif transmisi 
data yang cukup banyak digunakan pada saat ini. Frekuensi yang cukup banyak digunakan adalah 
frekuensi radio 2,4 GHz. Karena frekuensi ini bisa digunakan secara bebas (unlicensed) untuk 
kepentingan industri, penelitian ilmiah dan medis. 
 
Sistem komunikasi wireless dapat digunakan untuk pengiriman data dan juga untuk membangun 
sistem monitoring, baik indoor maupun outdoor. Obyek yang dimonitor bisa berupa obyek diam dan 
obyek bergerak yang dikombinasikan dengan sensor. Penelitian monitoring pada luar ruangan 
dilakukan oleh Halim1 dengan judul “Perancangan Monitoring Benda Bergerak Dengan Teknologi GPS”. 
Penelitian ini mendesain sebuah prototipe sistem pemantauan kendaraan sederhana menggunakan 
teknologi GPS (Global Positioning Satellite) yang mampu mencari letak serta mengikuti pergerakan 
suatu objek. Penelitian monitoring indoor dilakukan oleh Ketaren2 dengan judul “Rancang Bangun 
Sistem Monitoring Objek Bergerak Dalam Ruangan Menggunakan Sinar Laser Via SMS Berbasis 

mailto:firdaus@uii.ac.id


Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed) IV, p. 88, 2013. 

9 November 2013, Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia 

 
 
 
 
 

Mikrokontroler”. Penelitian ini mendesain suatu sistem yang bisa memonitoring suatu ruangan dari 
jarak jauh dengan menggunakan sinar laser, sensor LDR (Light dependent resistor) dan webcam.  
 
Penelitian indoor monitoring pada bidang medis untuk obyek yang diam dilakukan oleh Apriyadi3 
dengan judul “Miniatur Pemantau Suhu Inkubator Bayi Berbasis Mikrokontroler ATMega 8535 Dan 
Jaringan Nirkabel”. Penelitian indoor monitoring untuk obyek bergerak secara nirkabel juga pernah 
dilakukan oleh Firdaus.4 Namun sistem yang dibangun pada penelitian ini hanya mampu 
mengumpulkan data pada satu node. Maka perlu dikembangkan sistem indoor monitoring untuk obyek 
bergerak yang mampu mengumpulkan data dari banyak titik/ multinode. 

 

2 Dasar Teori 

Sebuah jaringan sensor nirkabel adalah kumpulan node yang diatur dalam sebuah jaringan kerjasama5. 
Setiap node memiliki kemampuan pemrosesan (satu atau lebih mikrokontroler, CPU atau chip DSP), 
mungkin berisi beberapa jenis memori (program, data dan flash memories), memiliki transceiver RF 
(Radio Frequency), memiliki sumber daya (misalnya baterai dan sel surya), serta mengakomodasi 
berbagai sensor dan aktuator. Node berkomunikasi secara nirkabel dan memiliki kemampuan 
mengorganisir secara mandiri. Sistem tersebut dapat merevolusi cara kita hidup dan bekerja6. 
 
TRW–2.4GHz merupakan modul transceiver yang bekerja pada pita frekuensi 2.4-2.5 GHz menggunakan 
modulasi Gaussian frequency shift keying (GFSK). Transceiver TRW-2,4GHz memiliki dua mode 
pengiriman, yaitu mode shockburst dan mode direct. Modul transceiver TRW-2.4GHz ini berbasis single-
chip nRF2401 2.4GHz transceiver dari NORDIC Semiconductor. Single-chip nRF2401 merupakan sebuah 
chip tunggal radio transceiver yang terdiri dari sebuah frequency synthesizer terintegrasi, power 
amplifier, crystal oscillator dan sebuah modulator. Output kanal frekuensi dan daya dapat diprogram 
melalui 3-wire interface. Konsumsi arus yang dibutuhkan juga cukup rendah yaitu 10,5 mA. Chip ini 
bekerja pada rentang level tegangan 1,9 hingga 3,6V7. Bentuk fisik dari TRW-2.4GHz dapat dilihat pada 
Gambar 1.  

 

 

Gambar 1 Bentuk Fisik TRW 2.4GHz 
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2.1 Perancangan Sistem 

Sistem ini terdiri dari 6 node yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu transmitter (3 node), receiver (1 node) 
dan repeater (2 node). Transmitter difungsikan sebagai node bergerak yang memantau lokasi dan 
kondisi obyek yang dipantau. Penginputan data lokasi dilakukan secara manual, kemudian data yang 
telah diinput dikirim secara nirkabel ke receiver. Jika data yang dikirim tidak sampai ke receiver, maka 
perlu tambahan repeater sebagai jembatan atau penguat sinyal supaya data tersebut sampai ke 
receiver. Data kemudian ditampilkan ke komputer melalui koneksi USB to serial. Skenario sistem dan 
alur sistem dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
 

 

Gambar 2 Skenario Sistem Multinode Indoor 
Mobile Monitoring 

 

Gambar 3 Diagram Alir Sistem 
Multinode Indoor Mobile 

Monitoring 
 

Perancangan Node Transmitter.  
Node transmitter menggunakan sistem minimum ATMega16 yang terhubung dengan sensor, TRW-
2.4GHz, dan LCD. Diagram blok komponen utama node transmitter dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4 Diagram blok node transmitter 

  

Blok keypad berfungsi untuk menerima masukan dari user, masukan berupa angka dari kode ruangan. 
Blok LCD berfungsi menampilkan semua kegiatan yang berlangsung pada sistem transmitter. Blok LCD 
menampilkan 2 bagian menu yang berisikan alamat ruangan dan kondisi obyek. Blok mikrokontroler 
ATMega16 merupakan blok utama yang melakukan komputasi data (perhitungan aritmetika dan fungsi 
logika) dan mengatur transfer data masuk dan keluar. Nilai data yang akan di kirim ditentukan oleh nilai 
yang dimasukan user melalui blok keypad. Blok transceiver menggunakan TRW-2,4GHz, blok ini 
berfungsi mengirim data secara nirkabel pada frekuensi 2.4 GHz  
 



Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed) IV, p. 90, 2013. 

9 November 2013, Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia 

 
 
 
 
 

Perancangan Node Receiver.  
Node receiver menggunakan sistem minimum ATMega16 yang terhubung dengan TRW-2.4GHz dan IC 
RSMAX232 yang berfungsi sebagai penghubung antara konektor komunikasi serial DB9 dengan 
komputer. Diagram blok node receiver dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5 Diagram blok receiver 

 
Gambar 6 Diagram blok repeater 

 

Blok transceiver TRW-2.4GHz pada node receiver memiliki fungsi menerima data dari beberapa node 
transmitter. Blok mikrokontroler ATMega16 pada node receiver memiliki fungsi yang mirip dengan blok 
mikrokontroler pada node lainnya, utamanya bertugas mengumpulkan data yang dikirim oleh node 
transmitter dan node repeater, kemudian data tersebut ditampung dan dikirim melalui USB to serial ke 
komputer. Blok RSMAX232 pada node receiver berfungsi sebagai konektor antara mikrokontroler dan 
USB to serial. PC merupakan interface monitoring  

Perancangan Node Repeater.  
Perancangan node repeater ini sama dengan node transmitter yang menggunakan sistem minimum 
mikrokontroler ATMega16. Perbedaannya node ini tidak menggunakan sensor. Diagram blok node 
repeater dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
Blok transceiver TRW-2.4GHz pada repeater memiliki fungsi sebagai penerima data sekaligus pengirim 
data. Data yang dikirimkan oleh transmitter akan diterima oleh repeater kemudian akan diproses di 
blok mikrokontroler ATMega16 dan dilanjutkan untuk dikirimkan ke node receiver. Blok mikrokontroler 
ATMega16 pada repeater memiliki fungsi yang mirip dengan blok mikrokontroler pada transmitter. 
Perbedaannya adalah data yang dikirimkan melalui blok transceiver bukan dari masukan yang 
ditentukan user melainkan data yang telah dikirimkan oleh transmitter. 
 

3 Hasil dan Pembahasan 

Pengujian yang dilakukan pertama kali adalah pengujian performansi modul komunikasi, meliputi jarak 
kirim maksimum dan kemampuan menembus beragam penghalang. Selanjutnya pengujian performansi 
sistem secara bertahap, mulai dari satu pengirim, dua pengirim, dan akhirnya tiga pengirim hidup 
secara bersamaan. 
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3.1 Pengujian Performansi TRW-2.4GHz 

Pengujian ini difokuskan untuk mencari jarak maksimum pengiriman data, baik di luar ruangan atau di 
dalam ruangan. Digunakan sebanyak 6 node dengan kriteria 5 buah node sebagai pengirim dan 1 node 
sebagai penerima dengan tegangan masing-masing node maksimum yaitu 3,5 volt. Pengujian TRW-
2,4GHz pada outdoor dan indoor dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7 Proses Pengujian Outdoor  (a) dan Indoor (b). 

 
Pengujian dilakukan di lingkungan Kampus Universitas Islam Indonesia. Hasil pengujian pada Tabel 1. 
Pada ruang terbuka, propagasi sinyal dari transmitter dapat langsung menuju ke receiver. Sedangkan 
pada indoor, sinyal yang dikirim transmitter memantul pada tembok, kaca dan kayu yang dapat 
mempengaruhi jarak pengiriman data. Sehingga perlu ditambahkan penguat sinyal atau repeater pada 
indoor yang diletakkan pada titik tertentu untuk menjamin data sampai pada tujuan. 

 

Tabel 1 Pengujian Pengiriman TRW-2,4GHz Pada Outdoor-Indoor 

No Lokasi Jarak maksimal (m) 

1 Outdoor 110 

2 Indoor 35 

Pengujian Dengan Media Pengahalang Pada Ruangan.  
Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemampuan node ketika diletakkan di dalam ruangan. Hasil 
pengujian dengan media yang mempengaruhi pengiriman TRW-2.4GHz dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2 Pengujian Pengiriman Dengan Media Penghalang 

No Media Ketebalan Keterangan Jarak Pengiriman 

1 Kaca 0,4 cm Terkirim 30 m 

2 Tembok 18 cm Terkirim 13 m 

3 pintu 3 cm Terkirim 21 m 

4 Beton 30 cm Terkirim 8 m 
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Pengujian Sistem dengan 1 Node Transmitter (Pengujian Sistem Tahap 1).  
Pengujian ini dilakukan menggunakan 4 node TRW-2.4GHz. Perinciannya adalah 1 node sebagai 
transmitter (pengirim), 2 node sebagai repeater (penguat) dan 1 node sebagai receiver (penerima 
data). Denah pengujian dapat dilihat pada Gambar 8 dan hasilnya pada Tabel 3. 
 

 
Gambar 8 Skenario Pengujian 1 Node Transmitte 

 
Tabel 3 Status Pengiriman Data Dengan 1 Node  Transmitter 

No 
Transmitter 

(Tx) 

Letak Transmitter (Tx) 

Ruang 1 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 4 

1 Pengirim A Terkirim Terkirim Terkirim Terkirim 

2 Pengirim B Terkirim Terkirim Terkirim Terkirim 

3 Pengirim C Terkirim Terkirim Terkirim Terkirim 

 
Dari hasil pengujian sistem di atas pada Tabel 4.3, terlihat kondisi pengujian semua mampu 
mengirimkan data hingga ke receiver. Keberhasilan pengiriman data ini dikarenakan penginputan data 
yang sudah terukur dengan jarak sejauh  8,5 m dari pintu dan juga pengaruh node repeater sebagai 
penguat sinyal. Proses kerja repeater dengan menangkap sinyal dari node transmitter yang dapat 
dijangkau oleh node repeater, kemudian node repeater meneruskannya kembali menuju node 
receiver.  

Pengujian dengan 2 Node Transmitter (Pengujian Sistem Tahap 2).  
Pengujian ini untuk menguji node receiver dalam menerima data yang dikirim oleh 2 node transmitter 
secara bergantian serta menguji node repeater dalam meneruskan data. Denah pengujian dapat dilihat 
pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Skenario pengujian 2 node transmitter. 
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Tabel 4 Status pengiriman data dengan 2 node transmitter. 

No Letak Transmitter 
(Tx) 

Transmitter (Tx) 
Pengirim A & B Pengirim A & C Pengirim B & C 

1 Ruang 1 Terkirim Terkirim Terkirim 
2 Ruang 2 Terkirim Terkirim Terkirim 
3 Ruang 3 Terkirim Terkirim Terkirim 
4 Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 
5 Ruang 1, Ruang 2 Terkirim Terkirim Terkirim 
6 Ruang 1, Ruang 3 Terkirim Terkirim Terkirim 
7 Ruang 1, Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 
8 Ruang 2, Ruang 3 Terkirim Terkirim Terkirim 
9 Ruang 2, Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 
10 Ruang 3, Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 

 

Hasil pengujian sistem pada Tabel 4, terlihat bahwa semua data terkirim sampai ke receiver. 
Keberhasilan pengiriman data pada pengujian ini sama dengan pengujian satu node transmitter yang 
sudah dilakukan, dengan data diinputkan pada jarak 8,5 m dari pintu. Dalam pengujian ini node 
repeater berfungsi sebagai jembatan atau penguat sinyal dalam meneruskan data ke node receiver. 
Node receiver mampu menerima data dengan baik yang dikirim oleh dua node transmitter. 

Pengujian dengan 3 Node Transmitter (Pengujian Sistem Tahap 3/ Tahap Akhir).  
Pengujian dilakukan  untuk menguji kinerja node repeater dan node receiver dalam menerima data 
dari tiga node transmitter. Pengujian dilakukan dengan meletakkan 3 node transmitter yang dinyalakan 
secara bersamaan pada ruang yang berbeda. Denah pengujian dapat dilihat pada Gambar 10 dan 
hasilnya pada Tabel 5. 

 

 
Gambar 10 Skenario pengujian 3 node transmitter. 

 
 
 
 
 

 



Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed) IV, p. 94, 2013. 

9 November 2013, Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia 

 
 
 
 
 

Tabel 5 Status pengiriman data dengan 3 node transmitter. 

No 
Letak 3 buah Transmitter 

(Tx) 
Transmitter (Tx) 

Pengirim A Pengirim B Pengirim C 

1 
Semua Tx di Ruang 1 atau 
R.2 atau R.3 atau R.4 

Terkirim Terkirim Terkirim 

2 Ruang 1 dan Ruang 2 Terkirim Terkirim Terkirim 
3 Ruang 1 dan Ruang 3 Terkirim Terkirim Terkirim 
4 Ruang 1 dan Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 
5 Ruang 2 dan Ruang 3 Terkirim Terkirim Terkirim 
6 Ruang 2 dan Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 
7 Ruang 3 dan Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 
8 Ruang 1, Ruang 2, Ruang 3 Terkirim Terkirim Terkirim 
9 Ruang 1, Ruang 2, Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 
10 Ruang 1, Ruang 3, Ruang 4 Terkirim Terkirim Terkirim 

 
Pada pengujian ini, node receiver dapat menerima data yang dikirim oleh 3 node transmitter secara 
bergantian, dengan jarak antara node transmiter dengan pintu ruangan sejauh 8,5 m. Penempatan 
node repeater berpengaruh besar dalam keberhasilan penerimaan data. Pengumpulan data medis 
bergerak dengan baik mampu mendukung terwujudnya sistem informasi medis yang baik. 

4 Penutup 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, baik itu hardware maupun software dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut. Sistem yang dibangun mampu menerima data untuk sistem informasi 
medis dari tiga node transmitter yang tersebar pada 4 ruangan. Jarak maksimum pengiriman data 
mengunakan TRW-2,4GHz pada lingkungan outdoor mencapai 110m sedangkan pada lingkungan 
indoor 35m. Kegagalan penerimaan data pada node receiver terutama pada indoor disebabkan 
banyaknya penghalang yang menyebabkan pengurangan daya sinyal dan multipath fading. 
Penempatan node repeater sangat mempengaruhi keberhasilan pengiriman data. 
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