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ABSTRAK 

Sistem transmisi data merupakan hal yang penting bagi sistem monitoring solar 

energy station dimana sistem ini berfungsi mengirimkan output dari sensing 

element menuju station yang dituju. Lokasi pembangkit yang tersebar dalam 

praktiknya menyulitkan pemantauan data kinerja pembangkit yang terpasang. 

Monitoring umumnya dilakukan secara manual sehingga parameter dan data 

monitoring yang diperoleh terbatas dan tidak kontinu. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan sistem Internet of Things yang memadukan mikrokontroler 

beserta sensor-sensor yang digunakan untuk proses transmisi data oleh sensor 

menuju database. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui performa sistem 

transmisi data berbasis Internet of Things dengan menggunakan jaringan wireless 

pada solar energy station serta merekomendasikan sistem transmisi data yang 

sesuai pada solar energy station hingga dapat ditampilkan pada display. Hasil uji 

transmisi data didapatkan rata-rata nilai packet loss, delay, throughput dan jitter 

sebesar 0,804%, 193,653ms, 472,416 Bps dan 0,037ms untuk plant dengan server 

lokal dan 0,348%, 68,818ms, 860,875 Bps dan 0,009ms.untuk server lokal dengan 

server internet. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem IoT pada solar 

energy station dapat mengoptimalkan proses monitoring pengukuran variabel oleh 

alat secara realtime. 
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ABSTRACT 

Data transmission is important for solar energy station monitoring systems that 

works to send output from the sensor to the station. Location of the plant usually 

spread out makes it difficult to monitor the data of installed photovoltaic. 

Monitoring is generally done manually so the data are limited and not continuous. 

Therefore, this research using the Internet of Things system that combines a 

microcontroller and sensors used for the process of transmitting data by the sensor 

to the database. The purpose is: to find out the performance on the IoT-based data 

transmission system by using a wireless network and recommending an appropriate 

data transmission system for the solar energy station. The data transmission test 

results obtained packet loss, delay, throughput and jitter values of 0.804%, 

193,653ms, 472,416 Bps and 0.037ms for plants with local servers and 0.348%, 

68.818ms, 860,875 Bps and 0.009ms for local servers with internet servers. The 

results of this study shows that the application of the IoT system on the solar energy 

station can optimize the process of variable measurements realtime monitoring. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan energi terbarukan, di antaranya energi matahari, saat ini telah 

menjadi alternatif dalam penyediaan energi listrik, terutama pada lokasi yang tidak 

dijangkau jaringan listrik PLN. Daerah ekuator menjadikan Indonesia yang 

membentang dari 6oLU sampai 11oLS dan 95oBT sampai 141oBT, memiliki lama 

penyinaran matahari yang lebih banyak dari belahan bumi lain. Potensi energi inilah 

yang dapat dioptimalkan sebagai energi terbarukan sebagai Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS) (Nugraha, 2018; Tira dkk, 2018). Pada penelitian 

sebelumnya, telah dikarsakan sistem solar tracker yang dilengkapi dengan 

kecerdasan buatan logika fuzzy guna membuat konfigurasi PV agar menghasilkan 

daya output yang selalu optimal (Abadi dkk, 2018). Namun dalam 

pengembangannya, pengoperasian sistem PV terdapat beberapa kendala, salah 

satunya adalah permasalahan pemantauan pembangkit yang terpasang. Hal ini 

dapat berdampak pada keberlanjutan operasi pembangkit. Lokasi pembangkit yang 

tersebar dalam praktiknya menyulitkan pemantauan data kinerja pembangkit 

terpasang. Monitoring umumnya dilakukan secara manual sehingga parameter dan 

data monitoring yang diperoleh terbatas, tidak kontinu, dan tidak lengkap. Selain 

itu pengamatan oleh operator secara lokal memiliki kelemahan ketika unit 

pembangkit berada pada lokasi yang tersebar karena harus mendatangi lokasi tiap 

pembangkit.  

Pemanfaatan koneksi internet dengan menggunakan sistem Internet of Things 

yang memadukan mikrokontroler beserta sensor-sensor dengan jaringan internet 

dapat digunakan dalam proses transmisi data dari data terukur oleh sensor menuju 

database. Transmisi data melalui jaringan tidak ditransmisikan sekaligus. Data 

dipecah menjadi beberapa paket data. Data yang telah berupa paket-paket ini akan 

disatukan kembali saat mencapai penerima dan terdapat kemungkinan paket-paket 

data ini hilang saat berada dalam jaringan (Sirajudin, 2014). Aplikasi monitoring 

dan pengendalian berbasis IoT antara lain dikembangkan untuk mengontrol 



2 

 

 

 

peralatan pada smart home (Wang dan Liu, 2007) dan monitoring status jaringan 

distribusi tenaga listrik (Qing-Hai dkk, 2013) berbasis teknologi IoT. Sementara itu, 

beberapa literatur membahas arsitektur generik IoT untuk smart cities (Ganchev 

dkk, 2013) dan untuk peralatan tertanam (embedded) (Yashiro dkk, 2013). Sehingga 

pada tahun 2019, dalam sebuah penelitian telah berhasil diciptakan inovasi sistem 

monitoring pada standalone PV menggunakan teknologi Internet Of Things (IOT) 

(Rouibah, 2019). Kekurangan pada sistem ini adalah sistem monitoring masih 

hanya dilakukan pada sebuah PV saja, media transmisi data yang menggunakan 

kabel dan belum dilakukannya pengujian terhadap data yang dimonitor apakah 

semua data telah masuk menuju database dan sesuai dengan kondisi real dari plant 

yang terpasang. Penggunaan jaringan wireless memberikan tingkat kompleksitas 

yang rendah, biaya instalasi yang lebih hemat dan menyederhanakan proses desain 

serta pemeliharaan pada jaringan PV berskala besar daripada penggunaan kabel 

(Papageorgas dkk, 2013). Hal tersebut sesuai dengan maksud diusulkannya konsep 

solar energy station yang terdiri dari jaringan PV dilengkapi dengan sistem 

optimisasi daya hingga manajemen pengisian baterai yang saling terhubung sampai 

dihasilkan energi listrik yang siap dikonsumsi secara umum. 

Sistem transmisi data merupakan hal yang penting bagi sistem monitoring 

solar energy station dimana sistem transmisi data berfungsi mengirimkan output 

dari sensing element menuju station yang dituju. Pada solar energy station sendiri 

transmisi data berfungsi sebagai media komunikasi, baik dari data hasil pembacaan 

setiap sensor instrument menuju display maupun perintah kontrol menuju aktuator. 

Pada proses transmisi data, data diharapkan sampai secara menyeluruh menuju 

database, akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa kendala sehingga tidak 

semua data dapat masuk menuju database, bahkan terdapat data yang loss. Masalah 

yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti cuaca, kelistrikan, 

bandwith server (Affandi dan Wulandari, 2011). Loss data yang terjadi juga dapat 

disebabkan oleh proses pemersatuan data data yang dipecah dalam proses transmisi 

data terjadi secara tidak sempurna.  

Proses menjalankan suatu sistem tentunya memerlukan pengujian terlebih 

dahulu dimana tingkat performansi dapat dilihat pada hasil pengujian tersebut. 

Semakin kuat dan stabil sistem tersebut dalam melakukan proses kerja semakin baik 
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pula kinerjanya. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisa 

kualitas transmisi data pada sistem serta merekomendasikan sistem transmisi data 

yang cocok pada solar energy station. Kesalahan ataupun kekeliruan yang terjadi 

pada sistem dapat terjadi pada saat proses perancangan atau pun proses 

pengimplentasian sistem. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi transmisi dari mikrokontroler hingga database dan identifikasi 

transmisi dari database hingga display. Identifikasi dari mikronotroler sampai 

database dilakukan dengan mencari interval nilai delay dan data loss untuk 

kesesuaian transmisi. Sedangkan identifikasi dari database hingga display 

dilakukan dengan mendapatkan nilai delay, throughput, paket loss dan jitter. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yang akan 

diselesaikan sebagai berikut:  

a) Bagaimana performansi jaringan pada sistem transmisi data berbasis Internet 

of Things dengan menggunakan jaringan wireless pada solar energy station? 

b) Apakah sistem transmisi data berbasis Internet of Things dengan menggunakan 

jaringan wireless sesuai pada solar energy station?  

 

1.3 Tujuan 

Dari perumusan masalah tersebut didapatkan tujuan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu sebagai berikut:  

a) Mengetahui performa jaringan pada sistem transmisi data berbasis Internet of 

Things dengan menggunakan jaringan wireless pada solar energy station. 

b) Menentukan sistem transmisi data yang sesuai pada solar energy station. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah tersebut didapatkan tujuan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu sebagai berikut:  

a) Pengukuran transmisi data dilakukan pada kondisi cuaca normal. 
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b) Pengukuran dilakukan di atap Gedung Pascasarjana Departemen Teknik 

Fisika ITS. 

c) Menggunakan jaringan internet pada Departemen Teknik Fisika ITS. 

d) Pemantauan transmisi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

Wireshark. 

e) Database yang digunakan adalah MySQL. 

f) Mikrokontroler dan transceiver yang digunakan adalah Teensy dan ESP8266. 

g) Aplikasi yang dibuat berbasis web dengan menggunakan pemrograman 

javascript dan PHP. 

 

1.5 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab I ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah dan sistematika laporan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab II ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III ini berisi mengenai rancangan dari penelitian yang dilakukan, 

metode dan langkah-langkah dalam penelitian. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini berisi tentang analisa hasil perancangan sistem transmisi data 

pada solar energy station menggunakan jaringan wireless. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V ini diberikan kesimpulan dari penelitian tugas akhir yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh, serta diberikan saran sebagai 

penunjang maupun pengembangan tugas akhir selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Solar Energy Station 

Solar Energy Station adalah sistem yang menghasilkan tenaga listrik dimana 

terdiri dari jaringan PV dengan skala besar dilengkapi dengan sistem optimisasi 

daya, manajemen pengisian baterai, inverter dan utilitas listrik lainnya yang saling 

terhubung hingga dapat dihasilkan energi listrik yang siap dikonsumsi secara 

umum. Sistem ini memiliki berbagai komponen yang terlibat dan saling terhubung 

adalah sebagai berikut:  

1. Photovoltaic atau PV merupakan bagian utama dari sebuah Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pada tahun 1839 ilmuwan Perancis, Edmund 

Becquerel pertama kali menyelidiki timbulnya tegangann pada suatu larutan 

yang memiliki konduktivitas lemah dan didalamnya terdapat dua elektroda 

identik yang diterangi cahaya (Hersch, 1982). Ketika foton mengenai sel PV, 

foton tersebut dapat dipantulkan atau diserap, namun hanya foton yang 

diserap yang dapat menghasilkan arus listrik. Ketika foton diserap, energi dari 

foton ini akan disalurkan ke elektron pada inti. Untuk menghasilkan medan 

listrik dalam sel PV, digunakan 2 junction (penghubung) dari semikonduktor 

yang berbeda, yaitu tipe P dan tipe N (Foster dkk, 2010).  

 

Gambar 2.1 Modul Photovoltaic 

2. Solar Charging Controller adalah sebuah peralatan yang dibutuhkan untuk 

memantau dan mengontrol pengisian baterai yang terhubung dengan 

photovoltaic. Fungsi utama dari peralatan ini adalah membatasi arus listrik 
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yang masuk ke baterai. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah 

terjadinya overcharging (pengisian berlebih) dan melindungi baterai dari 

fluktuasi tegangan, yang dapat menyebabkan pengurangan umum baterai, 

performansi, atau bahkan menimbulkan suatu yang berbahaya. Solar Charge 

Controller terdiri dari sebuah konverter DC-DC yang dapat menaikkan 

ataupun menurunkan tegangan output photovoltaic sesuai dengan tegangan 

baterai.  

 

Gambar 2.2 Solar Charging Controller 

3. Inverter merupakan rangkaian yang mengubah arus listrik DC menjadi AC 

atau lebih tepatnya inverter memindahkan tegangan dari sumber DC ke beban 

AC. Inverter digunakan pada aplikasi seperti adjustable-speed AC motor 

drives, uninterruptible power supplies (UPS), dan aplikasi AC yang 

dijalankan dari baterai. Inverter dapat menghasilkan gelombang persegi, 

gelombang sinus yang dimodifikasi, gelombang sinus murni, gelombang 

modulasi lebar pulsa (PWM) atau gelombang sinus tergantung pada desain 

rangkaian. Dua jenis gelombang inversi komersial yang dikomersialisasikan 

pada tahun 2007 adalah gelombang sinus dan gelombang sinus yang 

dimodifikasi. 

 

Gambar 2.3 Power Inverter 
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2.2 Internet of Things (IoT) 

Definisi dari Internet of Things dapat dilihat dari gabungan dua kata yakni 

"Internet" dan "Things". Arti dari "Internet" sendiri didefinisikan sebagai sebuah 

jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol internet yang digunakan 

untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. "Things" 

diartikan sebagai objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor 

yang kemudian dikirim melalui internet, sehingga Internet of Things didefinisikan 

sebagai komunikasi antara benda (sensor) yang bertujuan untuk mengambil nilai 

suatu besaran fisik dengan menggunakan jaringan internet dalam tujuan untuk 

saling berbagi infromasi atau berkomunikasi dalam suatu lingkup tertentu 

(Sulistyanto dan Nugraha, 2015). 

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep dimana suatu objek yang 

memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan 

interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari 

konvergensi teknologi nirkabel, micro-electromechanical systems (MEMS), dan 

Internet. A Things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek 

misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan 

transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk 

memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat 

hubungannya dengan komunikasi machine-to-machine (M2M) di bidang 

manufaktur dan listrik, perminyakkan, dan gas. Produk dibangun dengan 

kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart 

(IDCloudHost, 2016).  

Penelitian pada IoT masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, tidak 

ada definisi dari IoT. Berikut adalah beberapa definisi alternatif dikemukakan untuk 

memahami IoT, antara lain menurut Ashton pada tahun 2009 definisi awal IoT 

adalah Internet of Things memiliki potensi untuk mengubah dunia seperti pernah 

dilakukan oleh internet, bahkan mungkin lebih baik. Pernyataan tersebut diambil 

dari artikel sebagai berikut, hari ini komputer dan manusia, hampir sepenuhnya 

tergantung pada internet untuk segala informasi yang semua terdiri dari sekitar 50 

petabyte (satu petabyte adalah 1.024 terabyte) data yang tersedia pada internet dan 

pertama kali digagas dan diciptakan oleh manusia. Dari mulai magnetik, menakan 
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tombol rekam, mengambil gambar digital atau memadai kode bar. Diagram 

konvensional dari internet meninggalkan router menjadi bagian terpenting dari 

semuanya. Masalahanya adalah orang memiliki waktu, perhatian dan akurasi 

terbatas. Mereka semua berarti tidak sangat baik dalam menangkap berbagai data 

tentang hal di dunia nyata. Dari segi fisik dan begitu juga lingkungan kita. Gagasan 

dan informai begitu penting, tetapi banyak lagi hal yang pernting. Namun teknologi 

informasi saat ini sangat tergantung pada data yang berasal dari orang-orang 

sehingga komputer kita tahu lebih banyak tentang semua ide dari hal-hal tersebut. 

Istilah Internet of Things (IoT) dan cyber-physical systems (CPS) digunakan 

secara luas untuk menggambarkan perluasan web dan internet ke dunia nyata, 

dengan koneksi perangkat embedded yang terdistribusi. Saat ini, sebagian besar 

internet adalah Internet of People, sedangkan konsep Internet of Things 

membayangkan bahwa jika sensor dan aktuator dapat dihubungkan melalui internet 

maka keseluruhan rangkaian aplikasi baru dan layanan mungkin dilakukan 

(Molloy, 2016). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Penggunaan Internet of Things 

2.3 Wireless Sensor Network (WSN) 

Wireless Sensor Network terdiri dari 3 komponen utama yaitu node, gateway, 

dan software. Node didistribusikan melalui antarmuka seperti sensor untuk 

memantau asset maupun lingkungan sekitar. Data yang diperoleh selanjutnya 

dikirimkan secara nirkabel melalui gateway dimana bisa dioperasikan secara bebas 
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atau dihubungkan ke sebuah host system dimana data bisa dikumpulkan, diproses, 

dan ditampilkan dengan menggunakan software (National Instrument, 2005). 

 

Gambar 2.5 Analogi Wireless Sensor Network (Boonsawat dkk, 2010) 

Gambar 2.5 menggambarkan komunikasi antar node. Node source pada WSN 

merupakan node sensor yang berfungsi sebagai sumber data, yang menangkap 

besaran fisis, kemudian mengolahnya dan selanjutnya ditransmisikan ke node lain 

yang pada penelitian ini adalah solar energy station yang membaca besaran fisis 

berupa variabel beban listrik. Node sink adalah node yang menerima data, dapat 

berupa perangkat komputasi yang pada penelitian ini adalah server yang disediakan 

oleh hosting sebagai database. 

2.4 Transmisi Data 

Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari 

salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer/media elektronik. 

Untuk melakukan transmisi data diperlukanlah suatu media, media ini sendiri 

memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat 

internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat 

menggunakan kabel eksternal (Wired) serta Wi-Fi (Wireless/Nirkabel). Kabel 

(wired) yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data adalah 

Nirkabel (Wireless), Wi-fi atau yang dikenal dengan Wireless adalah media 

transmisi yang mana media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan 

untuk pemandu. Trasmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan 

dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau 

transceiver (Hutauruk, 2010). 
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Gambar 2.6 Diagram Blok Sistem Transmisi Data 

Gambar 2.6. menjelaskan mengenai bagaiamana sistem transmisi data 

bekerja dari sender sampai dengan receiver. Gambar tersebut menjelaskan 

pengiriman data dengan sebuah pesan berlabel m. Data tersebut diwakili sebagai 

data g dan secara umum ditujukan ke sebuah transmitter dalam bentuk sinyal yang 

berubah terhadap waktu. Sinyal g(t) ditransmisikan sehingga sinyal harus diubah 

agar dapat ditransmisikan menjadi sinyal s(t) yang sesuai dengan karakteristik 

medium transmisi. Sinyal yang ditransmisikan akan masuk ke receiver sebagai 

sinyal penerima r(t). Sinyal r(t) akan dirubah oleh pesawat penerima sesuai dengan 

bentuk output yaitu sinyal g(t). Sinyal g(t) atau data g adalah sebuah pendekatan 

atau perkiraan dari input, sehingga tujuan transmisi data peralatan output akan 

menampilkan pesan perkiraan tersebut ke perantara tujuan (Hutauruk, 2010). 

Fungsi dari masing-masing komponen pada gambar 2.6 yaitu : 

1. Sistem sumber, merupakan suatu komponen yang bertugas mengirimkan 

informasi, pada penelitian ini sistem sumber adalah sensor dan mikrokontroler 

yang terpasang pada solar energy station.  

2. Transmitter, merupakan alat pengubah sensing element dari sebuah sensor 

menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang akan digunakan.  

3. Sistem transmisi, merupakan jalur pengiriman data dari data yang akan dikirim 

melalui modul pengirim dan akan diterima pada modul penerima.  

4. Sistem tujuan, merupakan sistem yang sama dengan sistem sumber tetapi 

berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya 

ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap pleh sistem tujuan. Contoh 

receiver berfungsi sebagai pesawat penerima akan menerima sinyal analog yang 

datang dan mengubahnya menjadi aliran bit digital agar dapat diterjemahkan 

oleh komputer. 
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5. Protokol berupa aturan atau tata cara yang telah disepakati bersama yang diikuti 

oleh sistem sumber dan tujuan serta transmisi agar terjadi komunikasi yang 

diharapkan. 

6. Sinyal digital adalah serangakaian pulsa tegangan yang dapat ditransmisikan 

melalui  suatu medium kawat. Transmisi digital berhubungan dengan muatan 

dari sinyal. Untuk mencapai jarak yang jauh dipakai repeater yang 

menghasilkan sinyal sebagai '1' atau '0' sehingga tidak terjadi gangguan. Sinyal 

analog adalah gelombang elektromagnetik secara kontinyu yang disebar melalui 

suatu media, tergantung pada spektrumnya. Transmisi analog adalah pengiriman 

sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya, sinyal-sinyalnya dapat mewakili 

data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh dipakai amplifier yang akan 

menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. 

2.5 Komunikasi Radio 

Komunikasi radio adalah komunikasi tanpa kabel yang memanfaatkan udara 

sebagai media transmisi untuk perambatan gelombang radio (yang bertindak 

sebagai pembawa sinyal informasi). Sistem terdiri atas dua bagian pokok, yaitu 

pemancar (Tx) dan penerima (Rx). Pemancar terdiri atas modulator dan antena 

pemancar, sedangkan penerima terdiri atas demodulator dan antena penerima. 

Modulator berfungsi memodulasi informasi menjadi sinyal yang akan dipancarkan 

melalui antena pemancar. Antena merupakan suatu sarana atau piranti pengubah 

sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik (sebagai pemancar). Sinyal 

elektromagnetik inilah yang akan dipancarkan melalui udara atau ruang bebas 

(sehingga sampai ke penerima). Sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar 

akan ditangkap oleh antena penerima. Antena merupakan suatu sarana atau piranti 

pengubah sinyal elektromagnetik menjadi sinyal listrik (Susilawati, 2009). Prinsip 

komunikasinya dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Prinsip Komunikasi Radio (Susilawati, 2009) 

2.6 OSI Layer 

Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI adalah sebuah sebuah 

model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh badan International Organization for 

Standardization (ISO) di Eropa pada tahun 1977 (Mundra dan Taeib, 2015). Tujuan 

dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor 

dan developer sehingga produk atau software yang mereka buat dapat 

bersifat interporate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk 

lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Pada prosesnya 

model OSI dibagi menjadi tujuh layer yang mana tiap layer tersebut memiliki peran 

yang saling terkait antara layer diatas dengan layer yang dibawahnya. Lapisan 

physical, datalink dan network adalah lapisan-lapisan pendukung jaringan (network 

support layer). Lapisan session, presentation dan application merupakan lapisan-

lapisan pendukung pengguna (user support layer). Lapisan transport layer 

berfungsi menghubungkan 2 subgroup sehingga antar network support layer dan 

user support layer dapat saling mengetahui data yang ditransmisikan. 
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Gambar 2.8 Lapisan pada Model OSI 

Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.8, berikut fungsi dari setiap lapisan:  

1. Application Layer berfungsi menyediakan servis bagi berbagai aplikasi 

network. Contoh protokol: NNTP, H7, Modbus, SIP, SSI, DHCP, FTP, 

Gopher, HTTP, NFS, NTP. RTP, SMPP, SMTP, Telnet. 

2. Presentation Layer berfungsi mengatur konversi dan translasi berbagai format 

data, seperti kompresi data dan enkripsi data. Contoh protokol: TDI, ASCII, 

EBCDIC, MIDI, MPEG, ASCII7. 

3. Session Layer berfungsi mengatur konversi dan translasi berbagai format data, 

seperti kompresi data dan enkripsi data. Contoh protokol:  SQL, X Windows, 

DNS, NetBIOS, ASP, SCP, OS Scheduling, RPC, NFS, ZIP.  

4. Transport Layer berfungsi menyediakan end to end communication protocol. 

Layer ini bertanggung jawab terhadap “keselamatan data” seperti mengatur 

flow control (kendali aliran data), error detection (deteksi error) dan correction 

(koreksi), data sequencing (urutan data) dan size of the packet (ukuran data). 

Contoh protokol: TCP, UDP. 

5. Network Layer berfungsi menentukan rute yang dilalui oleh data. Layer ini 

menyediakan logical addressing (pengalamatan logika) dan path determination 
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(penentuan rute tujuan). Contoh protokol: IP, ICMP, IPSec, ARP. RIP, IGRP, 

BGP, QSPF, NBF, Q.931. 

6. Data-link Layer berfungsi menentukan pengalamatan fisik (hardware address), 

error notifikasi (pendeteksi error), frame flow control (kendali aliran frame) 

dan topologi aliran network. Ada dua sub layer pada data link, yaitu Logical 

Link Control (LLC) dan Media Access Control (MAC). LLC mengatur 

komunikasi, seperti error notification dan flow control. Sedangkan MAC 

mengatur pengalamatan fisik yang digunakan dalam proses komunikasi antar 

adapter. Contoh protokol: 802.3 (Ethernet), 802.11 a/b/g/n, MAC/LLC, 

802.1Q, (VLAN), ATM, CDP, HDP, FDDI, Fibre, Channel Frame Relay, 

SDLC, HDLC, ISL, PPP Q.921, Token Ring.  

7. Physical Layer berfungsi menentukan masalah kelistrikan / gelombang / 

medan dan berbagai prosedur / fungsi yang berkaitan dengan link fisik, seperti 

besar tegangan / arus listrik, panjang maksimal media transmisi, pergantian 

fasa, jenis kabel dan konektor. Contoh protokol: RS.232, V.35, V.34, L430, 

L.431, T1, E1, 10BASE-T, 100BASE-TX, POTS, SONET, DSL, 

802.11a/b/g/n PHY, Hub, Repeater, Fibre, Optics. 

2.7 Performa Jaringan 

Performa jaringan merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk menilai 

keberhasilan kinerja terhadap fungsi dari pada suatu jaringan (Zenhadi, 2010). 

Handal atau tidaknya suatu jaringan dapat dilihat berdasarkan nilai dari faktor-

faktor tersebut. Beberapa yang menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan 

dalam peningkatan keandalan jaringan suatu sistem adalah:  

1. Packet Loss  

Umumnya transmisi data melalui jaringan tidak ditransmisikan sekaligus. Data 

dipecah menjadi beberapa paket data. Paket-paket data ini akan disatukan kembali 

saat mencapai penerima. Dalam jaringan ada kemungkinan paket-paket data ini 

hilang (Dierdonck, 2006). 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 =  
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑−𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑
× 100%  (2.1) 
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2. Delay 

Jumlah waktu yang digunakan untuk mengirimkan oleh sebuah paket data dari 

sebuah node menuju node tujuan disebut sebagai delay. Delay merupakan dari 

waktu pengiriman, propagansi, proses dan antrian dari suatu paket data setiap node 

di jaringan (Dierdonck, 2006). 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 =  
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑

𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡
    (2.2) 

3. Jitter 

Jitter merupakan variasi delay yang terjadi setiap datangnya paket. Penyebab 

terjadinya jitter yakni adanya peningkatan trafik secara tiba-tiba sehingga 

menyebabkan penyempitan bandwith dan menimbulkan antrian (Dierdonck, 2006). 

Jitter dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti berikut: 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎−1
   (2.3) 

4. Throughput 

Throughput adalah kecepatan (rate) transfer data dalam bandwith 

sesungguhnya yang diukur dalam bps. Troughput merupakan jumlah total 

kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu 

tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut (Dierdonck, 2006). Throughput 

dapat dihitung dengan rumus : 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =  
𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎(𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)

𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛(𝑠)
   (2.4) 

2.8 Standart ITU 

International Telecommunication Union of Telecommunication (ITU-T) 

adalah standar internasional yang digunakan sebagai acuan dalam bidang 

Telekomunikasi baik itu telepon maupun data. Termasuk standar yang digunakan 

dalam jaringan yang tertera pada standar ITU-T G.114 yaitu berdasarkan nilai 

delay, paket loss dan jitter. 

 

 

 



16 

 

 

 

Tabel 2.1 Standar ITU-T G.114 untuk Delay 

Besar Delay Kategori Delay 

< 150 ms Sangat Bagus 

150 ms s/d 300 ms Bagus 

300 ms s/d 450 ms 

> 450 ms 

Jelek 

Sangat Jelek 

Tabel 8.1 menunjukkan standar yang berlaku pada delay dimana terbagi 

empat kategori yaitu apabila nilai dari delay kurang dari 150 ms maka delay dapat 

dikategorikan sangat bagus. Apabila nilai delay pada sistem transmisi terpaut 

150ms sampi dengan 300ms maka delay termasuk kategori bagus, jika delay terpaut 

300ms sampai 450ms dapat dikatakan delay dengan kategori jelek dan jika lebih 

besar dari 450 ms maka sistem transmisi dapat dikatakan sangat jelek. 

Tabel 2.2 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk Jitter 

Besar Jitter Kategori Jitter 

0 ms Sangat Bagus 

0 ms s/d 75 ms Bagus 

76 ms s/d 125 ms 

125 ms s/d 225 ms 

Sedang 

Jelek 

Kategori jitter pada standart ITU-T G.114 seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 8.2 menggolongkan empat kategori. Kategori terbaik yaitu kategori sangat 

bagus apabila besar jitter 0ms(mili second), aktegori bagus apabila besar jitter 

antara 0ms-75ms, kategori sedang apabila besar jitter diantara 76ms-125ms dan 

kategori jelek pada range 125ms-225ms. 

Tabel 2.3 Rekomendasi ITU-T G.114 untuk Packet Loss 

Paket Rasio Kategori Paket loss 

0 % Sangat Bagus 

3 % Bagus 

15 % 

25 % 

Jelek 

Sangat Jelek 

Kategori paket loss pada kriteria sangat bagus diberikan ketika paket loss 

ratio sebesar 0% atinya tidak terjadi paket loss. Paket loss dengan presentase loss 

3% dari total data yang diterima maka transmisi data dikatakan bagus, dengan loss 

sebesar 15% maka dapat dikategorikan jelek dan untuk paket loss rasio 25%. 

Kategori paket loss ditunjukkan pada Tabel 2.3. 
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2.9 Mikrokontroller Teensy 

Teensy merupakan rangkaian elektronik yang bersifat open-source, serta 

memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Teensy dapat 

mengenali lingkungan sekitarnya dengan menerima masukan dari berbagai sensor. 

Mikrokontroler yang digunakan untuk proses transmisi data pada solar energy 

station ini menggunakan Teensy sebagai otak dari jalannya sistem. Teensy 

mempunyai prosesor 32 bit ARM Cortex-M4, CPU clock speed sebesar 72 Mhz, 

flash memory 256 Kbytes, digital I/O pins sebanyak 34, dan analog input pins 

sebanyak 21 (Teensy, 2016). 

 

Gambar 2.9 Board Teensy 3.2 (Teensy, 2016) 

2.10 ESP8266 

ESP8266 merupakan modul wifi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan 

mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan 

membuat koneksi. Model dari ESP8266 ditunjukkan pada Gambar 2.10. Modul ini 

membutuhkan daya sekitar 3.3v dengan memiliki tiga mode wifi yaitu Station, 

Access Point dan Both (Keduanya). Modul ini juga dilengkapi dengan prosesor, 

memori dan GPIO dimana jumlah pin bergantung dengan jenis ESP8266 yang 

digunakan (Espressif Systems, 2019). 

 

Gambar 2.10 ESP8266 
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2.11 Database Server MySQL 

Database Server adalah sebuah program komputer yang menyediakan 

layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis 

data yang menggunakan model client/server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah 

komputer (umumnya merupakan server) yang didedikasikan untuk menjalankan 

program yang bersangkutan. Sistem manajemen basis data (SMBD) pada umumnya 

menyediakan fungsi-fungsi server basis data, dan beberapa SMBD (seperti halnya 

MySQL atau Microsoft SQL Server) sangat bergantung kepada model client-server 

untukmengakses basis datanya. Database memiliki elemen atau komponen yang 

merupakan inti dari sistem basis data, yaitu antara lain: 

1. Database, merupakan kumpulan file yang saling berhubungan atau berelasi. 

2. Perangkat lunak, perangkat sistem yang yang digunakan untuk mengolah data 

atau Database Management Sistem (DBMS). Sistem ini yang menentukan 

bagaimana data di-organisir, disimpan, dibuat, dan pengambilannya.  

3. Perangkat keras, perangkat yang menjalankan dan sistem perangkat lunak, 

yang memiliki komponen utama berupa: Central Processing Unit (CPU), 

storage unit (media penyimpanan), alat input berupa, keyboard, mouse dan 

media output berupa, alat cetak dan monitor.  

4. Pengguna atau user, adalah brainware dimana elemen inilah yang akan 

bertindak sebagai operator, me-input dan menerima hasil output. 

Database yang digunakan pada penelitian ini adalah MySQL. MySQL adalah 

sebuah database manajemen system (DBMS) popular yang memiliki fungsi sebagai 

relational database manajemen system (RDBMS). Selain itu MySQL software 

merupakan suatu aplikasi yang sifatnya open source serta server basis data MySQL 

memiliki kinerja sangat cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan serta bekerja 

dengan arsitektur client server atau embedded systems. Dikarenakan faktor open 

source dan popular tersebut maka cocok untuk mendemontrasikan proses replikasi 

basis data (MySQL, 2016). 
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Gambar 2.11 Database MySQL 

2.12 PHP 

Dalam pembuatan website cukup dengan menggunakan bahasa dasar HTML 

merupakan hal yang banyak digunakan saat ini. Penggunaan HTML memiliki 

keterbatasan pada pengelolaan website dikarenakan konten dan halaman web 

bersifat tetap atau statis. Jika menggunakan pengelolaan website dinamis dengan 

menggunakan PHP, konten dan halaman web dapat berubah-ubah tergantung pada 

situasi. Website dinamis juga bisa menyimpan data ke dalam database, membuat 

halaman yang berubah-ubah sesuai input dari user, memproses form, dll. Untuk 

pembuatan web, kode PHP biasanya di sisipkan kedalam dokumen HTML. Karena 

fitur inilah PHP disebut juga sebagai Scripting Language atau bahasa pemrograman 

script. 

 PHP (Hypertext Prepocessor) adalah bahasa scripting server, dan alat yang 

digunakan untuk membuat halaman Web yang dinamis dan interaktif dan dapat 

digunakan secara beriringan dengan HTML(Hypertext Markup Language). PHP 

dapat digunakan untuk membuat koneksi hingga mengatur konten pada database, 

seperti menambahkan, menghapus, dan mengubah isi dari database. Jika diperlukan 

PHP juga bisa digunakan untuk mengambil data pada database. Dalam penelitian 

ini PHP digunakan untuk menghubungkan website dengan database dan mengambil 

data pada databse yang kemudian menampilkannya pada tampilan website 

(Hardono dkk, 2017). 
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2.13 Wireshark 

Wireshark adalah sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk keperluan 

analisa jaringan. Wireshark merekam setiap aktivitas jaringan yang dilakukan 

sebuah device berdasarkan media jaringan yang digunakan. Aplikasi ini memiliki 

Graphical User Interface (GUI) yang user friendly sehingga setiap pengguna dapat 

memahami bagaimana menggunakannya dengan mudah. Seluruh aktivitas yang 

terekam pada wireshark dapat ditunjukkan pada Gambar 2.12 dimana dapat 

dikeahui detail dari setiap aktivitas tersebut. Alamat penerima dan tujuan dapat 

diketahui dari kolom source dan destination. Setiap panjang data yang terekam 

dapat diketahui apa kolom length dengan satuan byte. Wireshark juga dapat 

mengetahui protokol yang digunaan pada tiap aktivitas pengiriman data yang 

terjadi. 

 

Gambar 2.12 Tampilan Rekaman Jaringan pada Wireshark 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 . 

Tahapan penelitian mengenai transmisi data pada solar energy station 

dengan jaringan wireless dalam tugas akhir ini secara ringkas ditunjukkan pada 

Gambar 3.1.   

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.1 Studi literatur 

Sebelum dilakukan sebuah penelitian perlu dilakukan pencarian informasi 

dan fakta-fakta terkait yang menunjang bahwa sebuah penelitian dapat dilakukan. 

Studi literatur yang dilakukan pada penelitian “Perancangan Sistem Transmisi Data 

pada Solar Energy Station Berbasis Internet Of Things (IoT) dengan Menggunakan 

Jaringan Wireless” dapat berupa jurnal, buku, dan informasi lainnya mengenai 

penelitian serupa atau dasar informasi dari komponen dari kelengkapan yang 

digunakan. 

3.2 Pemilihan dan Pengujian Komponen Sistem Transmisi Data 

Pemilihan komponen sistem transmisi data pada Solar Energy Station 

dilakukan agar komponen memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan membaca datasheet dan survey harga serta 

kondisi setiap komponen. Langkah selanjutnya dilakukan pengujian komponen 

untuk memastikan bahwa komponen yang dipilih dapat berfungsi dengan baik 

sesuai spesifikasinya. 

3.3 Perancangan Protoype Sistem Transmisi Data 

Perancangan sistem transmisi data dilakukan dengan dua tahap yaitu 

subsistem hardware dan subsistem software. Subsistem hardware terdiri dari 

beberapa komponen yang berhadapan langsung dengan plant seperti power supply, 

sensor, mikrokontroler, data transceiver, relay, dan modul step down. Sedangkan 

subsistem software merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan user yang 

terdiri dari GUI (Graphical User Interface) dan terhubung dengan database server, 

baik pada desktop device maupun pada mobile device. 

Solar energy station terdiri dari beberapa elemen yang secara garis besar 

terdiri dari photovoltaic (PV), MPPT, battery management system (BMS), dan 

Inverter. Adanya sensing element atau sensor berfungsi untuk menangkap besaran 

fisika dari masukan dan keluaran setiap elemen tersebut. Penggunaan sensor terdiri 

dari sensor tegangan, arus, temperatur, iradiansi, kecepatan dan arah angin. 

Sistem transmisi data merupakan sekelompok komponen yang terdiri input, 

proses, dan output dengan tujuan untuk melakukan pengiriman data dari sumber 
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data menuju penerima data (tujuan). Input berupa variabel data yang terukur oleh 

sensor diteruskan menuju mikrokontroler (Teensy) untuk dilakukan pemrosesan 

data (data processing). Mikrokontroler terhubung dengan modul ESP8266 agar 

dapat terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi yang berfungsi sebagai sumber layanan 

internet. Proses sistem transmisi data dimulai ketika mikrokontroler telah terhubung 

dengan jaringan Wi-Fi, sehingga akan mengirimkan data menuju database. 

Pengkondisian data (data conditioning) dilakukan terlebih dahulu sebelum data 

dikirimkan menuju database agar data terkirim secara runtut. Output pada sistem 

transmisi data pengujian ini berupa nilai dari variabel yang terukur oleh sensor yang 

telah tersimpan di Database MySQL. Gambar 3.2 merupakan blok diagram sistem 

transmisi data pada solar energy station yang direncanakan. 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Sistem Transmisi Data 

3.3.1 Pembuatan User Interface 

Software User Interface dibuat dengan sistem berbasis web menggunakan 

bahasa pemrograman javascript seperti pada Gambar 3.3, yang dapat diakses 

melalui desktop maupun mobile secara online. Software ini berisi informasi 

mengenai hasil pembacaan sensor dan data dari setiap subsistem pada Solar Energy 

Station dalam bentuk teks dan grafik secara realtime. Informasi ini dapat diakses 

kembali rekaman datanya berdasarkan penggolongan tanggal dan waktu sehingga 

mudah dipahami oleh user atau operator. 
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Gambar 3.3 Tampilan User Interface pada Solar Energy Station 

3.3.2 Pembuatan Database 

Pembuatan database server menggunakan MySQL digunakan untuk 

menyimpan data  yang diterima dari hasil pengukuran sensor pada plant Solar 

Energy Station. Pembuatan database dilakukan dengan penentuan jumlah kolom 

yang dibutuhkan dan pengaturan struktur tipe data pada tabel, yang diterapkan pada 

server lokal maupun server internet untuk mencegah terjadinya kehilangan data 

secara keseluruhan apabila terjadi masalah pada salah satu server. 

3.3.3 Perancangan Sistem Elektrik 

Gambar 3.4 menjelaskan rangkaian alat secara umum di mana mikrokontroler 

Teensy bertindak sebagai penerima dan pengolah data analog dari jaringan sensor 

pada plant Solar Energy Station, sedangkan ESP8266 bertindak sebagai transmitter 

yang meghubungkan dan mengirimkan data yang telah diolah menuju server lokal 

melalui konektivitas jaringan wireless. Realisasi dari perancangan sistem elektrik 

dari prototype seperti pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.4 Rangkaian Alat sebagai Pengirim Data melalui Jaringan Wireless 

 

 

Gambar 3.5 Realisasi Sistem Elektrik Prototype 

3.3.4 Pemrograman Alat 

Pemrograman alat bertujuan agar prototype transmisi data pada Solar Energy 

Station ini dapat beroperasi dan berfungsi sesuai dengan tujuan. Terdapat beberapa 

program yang harus dibuat untuk menjalankan prototype, yaitu pemrograman 

hardware dan pemrograman software. Pemrograman hardware dilakukan secara 

langsung pada mikrokontroler dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, 

sedangkan pemrograman software terdiri atas program koneksi dengan jaringan 
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internet yang ditanamkan pada server lokal menggunakan bahasa pemrograman 

Python dan program akses database server yang ditanamkan pada server lokal dan 

server internet dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

3.4 Integrasi Sistem Hardware dan Software 

Integrasi sistem pada perancangan ini dilakukan dengan menggabungkan 

seluruh sistem yang telah dibuat antara hardware dengan software, sehingga hasil 

pembacaan sensor dapat ditampilkan pada display, baik berupa aplikasi desktop 

maupun mobile dan dapat dilakukan analisa lebih lanjut. Sistem transmisi data pada 

solar energy station menggunakan prinsip Internet of Thing (IoT), sehingga data 

yang terukur akan langsung terkirim menuju database server menggunakan 

jaringan wireless. Data yang telah masuk pada database secara otomatis akan 

terbaca oleh aplikasi display yang digunakan oleh user untuk melakukan 

pengolahan data. 

3.5 Pengujian Hasil Rancangan Sistem Transmisi Data 

Pengujian hasil rancangan dari sistem transmisi data yang telah dibuat 

dilakukan dengan pengujian terhadap hardware dan software. Pengujian hardware 

dilakukan dengan uji konektivitas mikrokontroler dengan jaringan internet, uji 

keberhasilan pembacaan data analog dari setiap sensor yang ada dan uji pengaruh 

jarak terhadap performa pengiriman data. Pengujian software dilakukan dengan uji 

keberhasilan program user interface untuk menampilkan data dengan 

pembandingan data hasil pengukuran pada sensor dengan data yang berhasil masuk 

pada database. 

3.5.1 Uji Konektivitas Alat dengan Jaringan Internet 

Uji konektivitas alat dengan jaringan internet dilakukan setelah sistem 

hardware dan software berhasil terintegrasi. Pelaksanaan pengujian dilakukan 

dengan pemantauan terminal pada software Putty yang digunakan untuk mengakses 

sistem operasi pada alat menggunakan protokol komunikasi SSH seperti pada 

Gambar 3.6. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat telah 

mendapatkan alamat IP sebagai tanda berhasil melakukan koneksi dengan jaringan 

internet. 
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Gambar 3.6 Tampilan Terminal Putty 

3.5.2 Uji Pembacaan Data Sensor 

Pengujian pembacaan data sensor dilakukan dengan memantau serial monitor 

pada aplikasi Arduino yang ditunjukkan pada Gambar 3.7. Uji ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa alat telah berhasil membaca data analog dari setiap sensor 

dengan benar sehingga memudahkan proses kalibrasi. 

 

Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi Arduino 
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3.5.3 Uji Pengaruh Jarak terhadap Pengiriman Data 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap 

performansi dalam pengiriman data sehingga dapat diketahui jarak dari lokasi plant 

solar energy station menuju lokasi server lokal termasuk dalam jarak yang ideal 

untuk dilakukan pengiriman data. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi Wireshark untuk mengetahui nilai packet loss dan delay yang kemudian 

akan dibandingkan dengan standart ITU-T G.114. Pengujian ini akan dilakukan 

dengan variasi jarak 50m, 100m, 150m, dan 200m. 

3.5.4 Uji Perbandingan Data Pengukuran Sensor dengan Data Masuk pada 

Database 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara data pengukuran 

sensor yang terbaca pada terminal putty dengan data yang berhasil masuk pada 

database. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang masuk pada 

database benar dan sesuai sama persis dengan data sensor yang terbaca pada plant 

dan tidak terjadi loss selama proses pengiriman data. 

3.5.5 Uji Pengiriman Parameter Kontrol 

Pengujian ini dilakukan dengan mengirimkan data berupa perintah dan 

parameter dari sisi aplikasi untuk melakukan kontrol jarak jauh pada plant secara 

online melalui komunikasi internet. Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa alat 

sudah dapat memproses dan memberikan sinyal kontrol terhadap aktuator. Sinyal 

kontrol yang digunakan pada pengujian ini adalah sinyal elektrik PWM yang akan 

digunakan sebagai input pada beberapa subsistem dalam solar energy station. 

3.6 Pengiriman Data dan Pengujian Jaringan secara Kontinu 

Tahap pengiriman data dan pengujian transmisi dilakukan setelah 

perancangan sistem dan pembuatan alat. Pengujian pengiriman data menggunakan 

jaringan wireless dilakukan dengan merekam aktifitas traffic data pada jaringan 

internet dengan bantuan aplikasi wireshark. Perekaman traffic data dilakukan pada 

pagi hari, siang hari, dan malam hari secara kontinu selama 24 jam dengan 

menggunakan protokol komunikasi TCP/IP. Hasil dari perekaman traffic data 

digunakan untuk menganalisa data loss, delay, througput, dan jitter pada jaringan. 
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3.7 Analisa Performansi Sistem Transmisi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji transmisi baik dari waktu delay 

ataupun packet loss, diperlukan analisa lanjut untuk mengetahui apakah sistem telah 

bekerja secara optimal. 

3.8 Rekomendasi Sistem Transmisi Data 

Berdasarkan hasil analisa dari performansi sistem transmisi data dengan 

menggunakan standar yang telah ditentukan, dapat dilakukan rekomendasi terhadap 

sistem transmisi data yang paling tepat untuk diaplikasikan dalam solar energy 

station. 

3.9 Penyusunan Laporan 

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian tugas akhir ini adalah 

penyusunan laporan. Pembuatan kesimpulan dan saran dilakukan berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan. Kesimpulan ini disusun sesuai dengan tujuan penelitian 

untuk menjawab permasalahan pada penelitian. 
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Halaman ini memang sengaja dikosongkan
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pada penelitian ini diperoleh dari data uji sistem transmisi data oleh 

sistem yang telah terintegrasi secara menyeluruh. Pengujian yang dilakukan 

meliputi uji konektivitas alat, uji pembacaan data sensor, uji pengaruh jarak 

terhadap pengiriman data, uji pembandingan data sensor dengan data pada database 

dan uji performansi transmisi data secara kontinu. Pembahasan dilakukan dengan 

mengulas hasil analisa data serta evaluasi yang didapat selama proses pengujian 

berlangsung. 

4.1 Pengujian Konektivitas Alat dengan Jaringan Internet 

Pengujian konektivitas alat dilakukan untuk mengetahui apakah alat telah 

berhasil tersambung dengan jaringan internet sehingga dapat menjalankan proses 

transmisi data. 

 

Gambar 4.1 Terminal pada Putty digunakan sebagai Indikator Koneksi dengan 

Jaringan WiFi 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa integrasi sistem telah berhasil dilakukan, 

sehingga protoype alat transmisi data pada Solar Energy Station dapat terkoneksi 

dengan jaringan Wi-Fi sekitar. Alamat IP yang didapatkan merupakan alamat IP 
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yang telah disediakan oleh router Wi-Fi sekitar sebagai perantara agar alat dapat 

terhubung dengan server lokal dan server internet. 

4.2 Pengujian Pembacaan Data Sensor 

Pengujian pembacaan data analog sensor bertujuan untuk mengetahui bahwa 

data pengukuran sudah dapat diakuisisi dan terbaca dengan baik. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan ketersediaan data yang kemudian akan diteruskan menuju 

transmitter dan dikirim menuju server lokal dan server internet. Pengujian 

dilakukan dengan memantau hasil pengukuran sensor langsung dari mikrokontroler 

menggunakan serial monitor pada aplikasi Arduino. 

Pengujian untuk hasil pembacaan sensor dilakukan dengan menghubungkan 

PC dengan mikrokontroler menggunakan kabel USB. Terdapat dua mikrokontroler 

yang digunakan pada prototype ini dan pengujian pembacaan data sensor dilakukan 

secara terpisah dan bergantian. Nilai pengukuran yang dibaca adalah temperatur, 

kelembaban, tegangan baterai, tegangan photovoltaic, arus discharge baterai, dan 

arus photovoltaic. 

Hasil dari pengujian pembacaan data sensor menunjukkan bahwa alat sudah 

bisa membaca data analog dari sensor untuk diproses menjadi data digital. Data 

digital tersebut ditampilkan pada serial monitor seperti pada Gambar 4.2, yang 

menunjukkan bahwa prototype ini sudah bisa digunakan untuk melakukan proses 

uji transmisi data. 

 

Gambar 4.2 Serial Monitor pada Mikrokontroler I (a) dan Mikrokontroler II (b) 
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4.3 Pengujian Pengaruh Jarak terhadap Pengiriman Data 

Pengujian pengaruh jarak terhadap pengiriman data dilakukan sebelum uji 

performansi transmisi data secara kontinu, untuk mengetahui jarak antara lokasi 

server lokal dengan plant Solar Energy Station termasuk dalam jarak yang ideal 

atau tidak. Pengambilan data untuk pengujian jarak diukur dari lokasi plant yang 

terletak di lantai 3 Gedung Pascasarjana Teknik Fisika ITS dengan durasi 

pengiriman data selama 3 jam antara pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB di 

tiap titiknya dengan variasi pengukuran 6 titik (50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m, 

300 m). Peta pengambilan data pada pengujian ini seperti pada Gambar 4.3 di mana 

lokasi server lokal berada dalam lingkungan kampus Departemen Teknik Fisika 

ITS. 

 

Gambar 4.3 Peta Pengambilan Data terhadap Pengaruh Jarak 

Pengukuran dilakukan pada jarak 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m dan 

paling jauh adalah 300 m dengan menggunakan jaringan Wi-Fi kampus ITS 

disebabkan karena kekuatan sinyal yang diterima oleh prototype sudah sangat 

lemah dan koneksi dengan jaringan mulai terputus, sehingga tidak dapat dilakukan 

pengukuran pada jarak yang lebih jauh lagi. Tabel 4.1 menunjukkan pengukuran 

packet loss hingga jarak terjauh 300 m sebesar 3,582% dengan nilai delay sebesar 

291,0,57 ms, yang secara berturut-turut berdasarkan standar ITU-T G.114, kualitas 

pengiriman data dapat dikategorikan cukup buruk di mana nilai packet loss lebih 

dari 3% dan nilai delay mendekati hingga 300 ms. Setelah dilakukan pengujian 

tersebut diperoleh diketahui bahwa kualitas pengiriman data cenderung semakin 
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buruk dengan peningkatan packet loss dan delay berbanding lurus dengan 

peningkatan jarak transmisi seperti pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Pengiriman Data terhadap Pengaruh Jarak 

Jarak (m) Packet Loss (%) Delay (ms) 

50 0,514 134,544 

100 0,876 145,959 

150 1,282 196,068 

200 1,882 212,868 

250 2,656 243,344 

300 3,582 291,057 

4.4 Pembandingan Data Pengukuran Sensor dengan Data Masuk pada 

Database 

Setelah dilakukan pengujian pengiriman data terhadap jarak, langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji pembandingan data hasil pengukuran sensor yang 

belum ditransmisikan menuju server lokal dengan data yang berhasil masuk pada 

database setelah proses transmisi data. Proses pengujian dilakukan dengan 

membandingkan sampel data ukur sensor menggunakan terminal Putty pada PC 

yang terhubung secara langsung dengan mikrokontroler menggunakan kabel 

ethernet dengan data hasil transmisi data secara wireless yang telah terekam di 

dalam database pada server lokal. Perbandingan data dilakukan dengan 

menggunakan beberapa variabel yang terukur, yaitu temperatur, kelembaban, 

tegangan photovoltaic, tegangan baterai, arus photovoltaic, arus baterai, daya 

photovoltaic dan daya baterai pada jarak 100 m dan 200 m. Proses pengiriman data 

terukur dari plant menuju server lokal dilakukan dalam satu paket pengiriman, 

sehingga tidak terdapat perbedaan waktu pengiriman antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. 

4.4.1 Hasil Perbandingan Data pada Jarak 100 m 

Hasil pembandingan data pada jarak 100 m menunjukkan bahwa data ukur 

variabel temperatur sebesar 33,1⁰C; kelembaban sebesar 60,2%; tegangan baterai 

sebesar 13,4 V; tegangan photovoltaic sebesar 14,13 V; arus baterai sebesar 0,69 

A; arus photovoltaic sebesar 4,64 A; daya baterai sebesar 9,25 W dan daya 
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photovoltaic sebesar 65,56 W seperti pada Gambar 4.4, 4.5 dan 4.6. Sampel data 

yang diambil merupakan variabel yang terukur pada pukul 12.08 WIB. Hasil data 

yang terukur pada plant sebelum ditransmisikan memiliki nilai yang sama persis 

dengan nilai data yang telah ditransmisikan dan masuk ke dalam database server 

lokal serta nilai yang ditampilkan pada aplikasi user interface. 

 

Gambar 4.4 Tampilan Data Terukur pada Plant sebelum Ditransmisikan untuk 

Percobaan Jarak 100 m 

 

Gambar 4.5 Tampilan Data Terukur yang Berhasil Masuk dalam Database 

setelah Ditransmisikan pada Percobaan Jarak 100 m 
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Gambar 4.6 Tampilan Data Terukur pada Aplikasi User Interface untuk 

Percobaan Jarak 100 m 

4.4.2 Hasil Perbandingan Data pada Jarak 200 m 

Hasil pembandingan data pada jarak 200 m menunjukkan bahwa data ukur 

variabel temperatur sebesar 33,1⁰C; kelembaban sebesar 59,9 %; tegangan baterai 

sebesar 13,38 V, tegangan photovoltaic sebesar 12,63 V; arus baterai sebesar 0,71 

A; arus photovoltaic sebesar 3,75 A; daya baterai sebesar 9,5 W dan daya 

photovoltaic sebesar 47,36 W seperti pada Gambar 4.7, 4.8 dan 4.9. Sampel data 

yang diambil tersebut merupakan variabel yang terukur pada pukul 12.11 WIB. 

Hasil data yang terukur pada plant sebelum ditransmisikan memiliki nilai yang 

sama persis dengan nilai data yang telah ditransmisikan dan masuk ke dalam 

database server lokal serta nilai yang ditampilkan pada aplikasi user interface. 
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Gambar 4.7 Tampilan Data Terukur pada Plant sebelum Ditransmisikan untuk 

Percobaan Jarak 200 m 

 

Gambar 4.8 Tampilan Data Terukur yang Berhasil Masuk dalam Database 

setelah Ditransmisikan pada Percobaan Jarak 200 m 
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Gambar 4.9 Tampilan Data Terukur pada Aplikasi User Interface untuk 

Percobaan Jarak 200 m 

4.5 Pengujian Pengiriman Parameter Kontrol 

Pengujian pengiriman parameter kontrol ini dilakukan dengan mengirimkan 

data berupa perintah dan parameter kontrol pada aplikasi secara online dengan 

menggunakan komunikasi internet. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat 

sudah dapat merespon perintah dari aplikasi dan menghasilkan sinyal kontrol yang 

sama dengan parameter kontrol yang diatur. Sinyal kontrol pada pengujian ini 

berupa sinyal elektrik PWM yang kemudian akan digunakan sebagai input pada 

subsistem solar energy station, seperti subsistem optimisasi daya dan manajemen 

pengisian baterai. Data yang dikirimkan memiliki aturan format penulisan yaitu 

“channel yang dituju : nilai dutycycle PWM”.agar dapat diterjemahkan dengan 

benar oleh alat yang terpasang pada plant. 
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Gambar 4.10 Tampilan Perintah pada Channel 1 

 

Gambar 4.11 Bentuk Sinyal PWM pada Channel 1 

 

Gambar 4.12 Tampilan Perintah pada Channel 2 

 

Gambar 4.13 Bentuk Sinyal PWM pada Channel 2 

Berdasarkan Gambar 4.10 dan 4.12, pengiriman data dilakukan dengan 

penulisan “channel1:20%” dan “channel2:80%” yang berarti diberikan perintah 

pada alat untuk menghasilkan sinyal PWM dengan dutycycle sebesar 20% pada 

channel 1 dan 80% pada channel 2. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 
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osiloskop seperti pada Gambar 4.11 dan 4.13, dan menunjukkan bentuk sinyal yang 

dihasilkan oleh alat pada waktu yang sama yaitu dutycycle sebesar 20% pada 

channel 1 dan dutycycle 80,02% pada channel 2. Hal ini menunjukkan bahwa alat 

sudah dapat merespon perintah kontrol dari aplikasi secara online dengan 

menggunakan komunikasi internet. 

4.6 Pengujian Performa Jaringan Transmisi Data secara Kontinu 

Pengujian performa transmisi data dilakukan dengan menguji performa 

jaringan yang digunakan sebagai media transmisi data oleh plant solar energy 

station. Seluruh aktivitas traffic data yang dikirim dan diterima oleh komunikasi 

antara plant dengan server lokal, dan komunikasi antara server lokal dengan server 

internet selama prototype dijalankan, akan direkam menggunakan aplikasi 

wireshark untuk menguji performa jaringan pada sistem transmisi data. Server lokal 

berupa PC yang diletakkan pada ruang P-103 yang berjarak 200m dari lokasi plant, 

sedangkan server internet yang digunakan adalah hosting server milik Idwebhost 

yang terletak di Kota Yogyakarta. Waktu pengujian dibagi menjadi pagi hari (pukul 

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 WIB), siang hari (pukul 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00 WIB), sore hari (pukul 15.00, 16.00, 17.00, 18.0 WIB) dan 

malam hari (pukul 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 

WIB) selama 7 hari berturut-turut untuk mendapatkan data yang valid. Hasil dari 

rekaman traffic data akan digunakan untuk mendapatkan nilai packet loss, delay, 

throughput dan jitter selama proses transmisi data berlangsung yang kemudian 

dibandingkan dengan standar ITU-T G.114. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat performansi dan kehandalan transmisi data sehingga dapat 

menjadi dasar pertimbangan untuk adanya penggunaan jaringan wireless yang 

terintegrasi secara online dengan internet pada sistem solar energy station. 
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4.6.1 Uji Performa Packet Loss pada Transmisi Data  

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Packet Loss pada Transmisi Data 

Waktu 
Plant dengan Server 

Lokal: Loss (%) 

Server Lokal dengan Server 

Internet: Loss (%) 

00.00-01.00 0,111 0,024 

01.00-02.00 0,457 0,358 

02.00-03.00 1,177 0,271 

03.00-04.00 1,545 0,239 

04.00-05.00 0,133 0,076 

05.00-06.00 0,232 0,048 

06.00-07.00 0,12 0,034 

07.00-08.00 0,2 0,026 

08.00-09.00 0,151 0,053 

09.00-10.00 0,823 0,258 

10.00-11.00 1,432 0,489 

11.00-12.00 0,237 0,12 

12.00-13.00 0,888 0,219 

13.00-14.00 2,722 0,432 

14.00-15.00 0,63 0,214 

15.00-16.00 0,902 0,264 

16.00-17.00 0,803 0,245 

17.00-18.00 1,556 2,231 

18.00-19.00 0,474 0,227 

19.00-20.00 0,421 0,16 

20.00-21.00 2,64 0,217 

21.00-22.00 0,137 1,492 

22.00-23.00 0,688 0,355 

23.00-00.00 0,822 0,313 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil pengujian packet loss transmisi data pada 

komunikasi antara plant dengan server lokal memiliki nilai loss tertinggi yang 

terjadi pada siang hari pukul 13.00 hingga 14.00 sebesar 2,722% dan nilai loss 

terendah yang terjadi pada malam hari pukul 00.00 hingga 01.00 sebesar 0,111%, 

sedangkan pada komunikasi antara server lokal dengan server internet memiliki 

nilai loss tertinggi terjadi pada sore hari pukul 17.00 hingga 18.00 sebesar 2,231% 

dan nilai loss terendah terjadi pada malam hari pukul 00.00 hingga 01.00 sebesar 

0,024%. Perbedaan nilai terhadap waktu tersebut disebabkan oleh tingkat kepadatan 

traffic data pada waktu tertentu sehingga mempengaruhi kecepatan transfer data 

dan menyebabkan terjadinya nilai loss yang bervariasi terhadap waktu dalam 

pengiriman data pada jaringan yang digunakan seperti pada Gambar 4.14.  
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Di sisi lain, jaringan lokal yang digunakan adalah jaringan intranet pada 

Departemen Teknik Fisika ITS dan jaringan internet yang digunakan adalah 

jaringan Telkomsel, sehingga memungkinkan adanya beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat loss data, seperti keadaan cuaca selama proses pengujian 

pada lingkungan Departemen Teknik Fisika yang dapat menjadi gangguan pada 

kualitas data karena menggunakan jaringan wireless serta kestabilan dan bandwidth 

yang mampu ditangani oleh server lokal dan server internet pada sistem solar 

energy station. 

 

Gambar 4.14 Hasil Pengujian Packet Loss pada Transmisi Data 

Nilai rata-rata dari packet loss pada transmisi data antara plant dengan server 

lokal sebesar 0,804%, dan nilai rata-rata dari packet loss pada transmisi data antara 

server lokal dengan server internet sebesar 0,348%, maka performa transmisi data 

dari protoype sistem ini termasuk dalam kategori bagus untuk nilai packet loss 

karena keduanya memiliki nilai dibawah 3% sesuai dengan standar ITU-T.G 114 

pada Tabel 2.3. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sedikit data yang hilang saat 

proses transmisi berlangsung sehingga tingkat kesalahan data yang diterima oleh 

server lokal dan server internet berada pada tingkat yang minimum dan database 

sesuai dengan data pengukuran sebenarnya pada plant. 
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4.6.2 Uji Performa Delay pada Transmisi Data 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Delay pada Transmisi Data 

Waktu 
Plant dengan Server 

Lokal: Delay (ms) 

Server Lokal dengan Server 

Internet: Delay (ms) 

00.00-01.00 109,73 39,152 

01.00-02.00 173,599 82,112 

02.00-03.00 179,08 75,825 

03.00-04.00 272,859 77,807 

04.00-05.00 174,083 40,827 

05.00-06.00 119,944 51,88 

06.00-07.00 174,852 76,04 

07.00-08.00 172,586 64,634 

08.00-09.00 175,399 66,02 

09.00-10.00 120,694 40,983 

10.00-11.00 203,909 51,158 

11.00-12.00 162,485 70,743 

12.00-13.00 198,394 54,34 

13.00-14.00 277,142 76,101 

14.00-15.00 188,199 90,253 

15.00-16.00 146,851 50,729 

16.00-17.00 196,439 43,416 

17.00-18.00 187,852 96,249 

18.00-19.00 150,393 80,028 

19.00-20.00 189,4 81,476 

20.00-21.00 275,572 82,064 

21.00-22.00 257,275 93,221 

22.00-23.00 278,135 79,104 

23.00-00.00 262,822 87,483 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil pengujian delay transmisi data pada 

komunikasi antara plant dengan server lokal memiliki nilai delay tertinggi yang 

terjadi pada siang hari pukul 13.00 hingga 14.00 sebesar 277,142 ms dan nilai delay 

terendah yang terjadi pada malam hari pukul 00.00 hingga 01.00 sebesar 109,73 

ms, sedangkan pada komunikasi antara server lokal dengan server internet memiliki 

nilai delay tertinggi yang terjadi pada sore hari pukul 17.00 hingga 18.00 sebesar 

96,249 ms dan nilai delay terendah yang terjadi pada malam hari pukul 00.00 

hingga 01.00 sebesar 39,152 ms. Perbedaan nilai delay pada setiap waktu 

disebabkan oleh perbedaan tingkat kepadatan traffic data setiap waktunya. 

Peningkatan traffic data dan nilai delay dalam transmisi data juga kemungkinan 
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dipengaruhi oleh jumlah pengguna jaringan internet di Departemen Teknik Fisika 

ITS serta tingkat aktifitas pada jaringan yang semakin padat dalam suatu wilayah. 

Nilai delay tertinggi pada komunikasi antara plant dengan server lokal terjadi 

pada pukul 13.00 hingga 14.00 yang merupakan waktu istirahat jam kerja dan nilai 

delay tertinggi pada komunikasi antara server lokal dengan server internet terjadi 

pada pukul 17.00 hingga 18.00 merupakan waktu pulang jam kerja seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.15, sehingga pada pukul tersebut kepadatan dalam 

traffic data dalam jaringan cukup tinggi dikarenakan jumlah pengguna (user) 

jaringan. Sebaliknya, nilai delay terendah yang terjadi, baik pada komunikasi antara 

plant dengan server lokal maupun komunikasi antara server lokal dan server 

internet terjadi pada pukul 00.00 hingga 01.00 yang merupakan waktu jam tidur 

sehingga jumlah pengguna jaringan juga lebih rendah daripada waktu lainnya. 

Selain itu, algoritma pemrograman yang ditanamkan dan kemampuan PC yang 

digunakan sebagai server lokal dalam kecepatan menerima dan mengolah data, 

serta kemampuan prototype untuk tetap terhubung dalam jaringan yang digunakan 

secara wireless, juga sangat mempengaruhi nilai delay dalam proses transmisi data 

solar energy station. 

 

Gambar 4.15 Hasil Pengujian Delay pada Transmisi Data 

Nilai rata-rata dari delay pada transmisi data antara plant dengan server lokal 

sebesar 193,653 ms, dan nilai rata-rata dari delay pada transmisi data antara server 

lokal dengan server internet sebesar 68,818 ms, maka performa transmisi data dari 
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protoype sistem ini termasuk dalam kategori bagus untuk nilai delay komunikasi 

antara plant dengan server lokal karena berada pada nilai diantara 150 ms hingga 

300 ms dan tergolong kategori sangat bagus untuk nilai delay komunikasi antara 

server lokal dan server internet karena kurang dari 150 ms sesuai standar ITU-T.G 

114 pada Tabel 2.1. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan dari satu 

device menuju device yang lain pada sistem transmisi data solar energy station ini 

tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga data yang ditampilkan dan disimpan 

dalam server database merupakan data yang realtime. 

4.6.3 Uji Performa Throughput pada Transmisi Data 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Throughput pada Transmisi Data 

Waktu 
Plant dengan Server 

Lokal: Throughput (Bps) 

Server Lokal dengan Server 

Internet: Throughput (Bps) 

00.00-01.00 737 1263 

01.00-02.00 374 749 

02.00-03.00 417 1035 

03.00-04.00 393 896 

04.00-05.00 567 927 

05.00-06.00 545 872 

06.00-07.00 488 1008 

07.00-08.00 570 1044 

08.00-09.00 541 981 

09.00-10.00 553 761 

10.00-11.00 540 723 

11.00-12.00 541 905 

12.00-13.00 518 841 

13.00-14.00 333 715 

14.00-15.00 527 840 

15.00-16.00 530 863 

16.00-17.00 455 757 

17.00-18.00 450 619 

18.00-19.00 448 1158 

19.00-20.00 392 905 

20.00-21.00 329 671 

21.00-22.00 334 621 

22.00-23.00 379 759 

23.00-00.00 377 748 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian throughput transmisi data pada 

komunikasi antara plant dengan server lokal memiliki nilai throughput tertinggi 
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yang terjadi pada malam hari pukul 00.00 hingga 01.00 sebesar 737 Bps dan nilai 

throughput terendah terjadi pada siang hari pukul 13.00 hingga 14.00 sebesar 333 

Bps, sedangkan pada komunikasi antara server lokal dengan server internet 

memiliki nilai throughput tertinggi yang terjadi pada malam hari pukul 00.00 

hingga 01.00 sebesar 1263 Bps dan nilai throughput terendah terjadi pada sore hari 

pukul 17.00 hingga 18.00 sebesar 619 Bps. Perbedaan nilai throughput yang terjadi 

pada setiap waktunya disebabkan oleh jumlah pengguna (user) pada jaringan yang 

sama dengan jaringan yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu jaringan intranet 

Departemen Teknik Fisika ITS sebagai jaringan lokal dan jaringan Telkomsel 

sebagai jaringan internet.  

Pengujian performa transmisi data untuk nilai throughput berbanding terbalik 

dengan nilai pengujian delay. Nilai throughput paling tinggi di antara waktu lainnya 

terjadi pada pukul 00.00 hingga 01.00 selama pengujian dikarenakan pada pukul 

tersebut jumlah pengguna (user) paling rendah (jam tidur) dan tidak terjadi 

kepadatan traffic data pada bandwidth yang mengganggu, sehingga pada waktu ini 

juga merupakan nilai paling rendah bagi pengujian delay, baik pada transmisi data 

antara plant dengan server lokal maupun transmisi data antara server lokal dengan 

server internet. 

 

Gambar 4.16 Hasil Pengujian Throughput pada Transmisi Data 

Nilai throughput paling rendah di antara waktu lainnya terjadi pada pukul 

13.00 hingga 14.00, yang nilai tersebut juga merupakan nilai delay paling tinggi 
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untuk transmisi data antara plant dengan server lokal dan pada pukul 17.00 hingga 

18.00, yang nilai tersebut merupakan nilai delay paling tinggi untuk transmisi data 

antara server lokal dan server internet seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.16. 

Kecepatan transfer data pada sistem solar energy station tergolong sangat 

cepat sehingga performa transmisi data dapat dikategorikan bagus ditinjau dari nilai 

delay yang rendah, yaitu nilai rata-rata dari throughput pada transmisi data antara 

plant dengan server lokal adalah sebesar 472,416 Bps, dan nilai rata-rata dari 

throughput pada transmisi data antara server lokal dengan server internet adalah 

sebesar 860,875 Bps. 

4.6.4 Uji Performa Jitter pada Transmisi Data 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Jitter pada Transmisi Data 

Waktu 
Plant dengan Server 

Lokal: Jitter (ms) 

Server Lokal dengan Server 

Internet: Jitter (ms) 

00.00-01.00 0,069 0,001 

01.00-02.00 0,058 0 

02.00-03.00 0,057 0,002 

03.00-04.00 0 0,009 

04.00-05.00 0 0,002 

05.00-06.00 0,01 0,002 

06.00-07.00 0 0,001 

07.00-08.00 0,124 0 

08.00-09.00 0,011 0 

09.00-10.00 0,052 0,006 

10.00-11.00 0,002 0,003 

11.00-12.00 0,005 0,001 

12.00-13.00 0,048 0,015 

13.00-14.00 0,19 0,008 

14.00-15.00 0,01 0,004 

15.00-16.00 0,006 0 

16.00-17.00 0,002 0,001 

17.00-18.00 0 0 

18.00-19.00 0 0,002 

19.00-20.00 0,078 0,017 

20.00-21.00 0,08 0,031 

21.00-22.00 0,01 0 

22.00-23.00 0,028 0,02 

23.00-00.00 0,064 0,114 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil pengujian jitter transmisi data pada 

komunikasi antara plant dengan server lokal memiliki nilai jitter tertinggi yang 

terjadi pada siang hari pukul 13.00 hingga 14.00 yaitu sebesar 0,19 ms, dan jitter 

transmisi data pada komunikasi antara server lokal dengan server internet memiliki 

nilai jitter tertinggi yang terjadi pada malam hari pukul 23.00 hingga 00.00 yaitu 

sebesar 0,114 ms. Sedangkan, nilai jitter terendah terjadi pada beberapa waktu 

dengan nilai 0 ms yang didapatkan dari hasil pembulatan nilai jitter yang kurang 

dari 0,001 ms. Jitter adalah peningkatan traffic data secara mendadak yang 

menyebabkan terjadinya antrian data selama proses transmisi data, sehingga 

perbedaan nilai jitter pada setiap waktunya disebabkan oleh perbedaan jumlah 

peningkatan traffic data yang terjadi secara mendadak.  

Jitter bernilai paling tinggi pada pukul 13.00 hingga 14.00 untuk transmisi 

data antara plant dengan server lokal dan pada pukul 23.00 hingga 00.00 untuk 

transmisi data antara server lokal dan server internet seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.17. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan traffic data secara 

mendadak tertinggi terjadi pada pukul 13.00 hingga 14.00 pada jaringan intranet 

Departemen Teknik Fisika ITS dan pada pukul 23.00 hingga 00.00 pada jaringan 

internet Telkomsel. 

 

Gambar 4.17 Hasil Pengujian Jitter pada Transmisi Data 
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Nilai rata-rata dari jitter pada transmisi data antara plant dengan server lokal 

adalah sebesar 0,037ms, dan nilai rata-rata dari jitter pada transmisi data antara 

server lokal dengan server internet adalah sebesar 0,009ms, maka performa 

transmisi data dari protoype sistem ini termasuk dalam kategori bagus untuk nilai 

jitter karena keduanya berada pada nilai diantara 0ms hingga 75ms sesuai standar 

ITU-T.G 114 pada Tabel 2.2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

signifikan terhadap kualitas transmisi data yang disebabkan oleh adanya 

peningkatan traffic data secara mendadak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transmisi data pada solar energy 

station yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengujian performa transmisi data berbasis Internet of Things dengan 

menggunakan jaringan wireless pada solar energy station dilakukan dengan 

membandingkan hasil rata-rata dari nilai packet loss, delay, throughput dan 

jitter selama proses pengujian dengan standar yang berlaku yaitu ITU-T G.114. 

Hasil uji performa transmisi data didapatkan rata-rata nilai packet loss, delay, 

throughput dan jitter sebesar 0,804%, 193,653 ms, 472,416 Bps dan 0,037 ms 

untuk komunikasi antara plant dengan server lokal dan 0,348%, 68,818 ms, 

860,875 Bps dan 0,009 ms.untuk komunikasi antara server lokal dengan server 

internet. Berdasarkan hasil yang telah didapat, performa transmisi data 

tergolong dalam kategori baik menurut standar ITU-T G.114. 

2. Transmisi data dengan sistem berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan 

jaringan wireless dan protokol komunikasi TCP/IP merupakan sistem yang 

sesuai untuk diaplikasikan pada solar energy station. Penerapan sistem IoT 

pada solar energy station ini dapat mengoptimalkan proses monitoring 

pengukuran variabel secara realtime oleh alat dengan lebih mudah. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis pada pengembangan 

selanjutnya mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Menambahkan antenna booster sebagai penguat sinyal sehingga dapat 

mengoptimalkan kualitas performa transmisi data pada jaringan wireless. 

2 Menggunakan printed circuit board (PCB) untuk mengurangi penggunaan 

kabel pada alat yang dapat menyebabkan perubahan data karena adanya 

gangguan/goncangan. 
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LAMPIRAN 

 

A. Program Desain User Interface 

<script type="text/javascript"> 

        window.onload = function() { update(); } 

 

        function resetall(){ 

            httpresetall = new XMLHttpRequest(); 

httpresetall.open("GET","mysql_access.php?data=deleteall

",true); 

            httpresetall.send(); 

            location.reload(); 

        } 

        function sendcommand(){ 

      var commandscript = document.getElementById("commscript"

).value; 

            httpcommand = new XMLHttpRequest(); 

httpcommand.open("GET","mysql_access.php?data=sendcomm & 

data2="+commandscript,true); 

            httpcommand.send(); 

            httpcommand.onreadystatechange = function(){ 

                if(httpcommand.readyState === 4){ 

                    var response = this.responseText; 

                    if(response == " success "){ 

                        alert("PERINTAH TERKIRIM!"); 

                    }}}} 

        function update(){ 

            var dps1 = []; var time = 0; 

            var chartdiscPV = new CanvasJS.Chart("chartdiscPV", { 

                zoomEnabled: true, zoomType: "xy", 

                title :{}, 

                axisY: { 

                    title: "Power (W)", titleFontColor: "#4F81BC", 

                    gridThickness: 1 , includeZero: false, 

                    minimum: 0 

                }, 

                axisX:{ gridThickness: 1 , title: "Time (s)"},       

                data: [{ 

                    type: "spline", color: "#4F81BC", 

                    markerType: "none", dataPoints: dps1 

                }]}); 

 

            chartdiscPV.render(); 
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            var updateInterval = 1000; var dataLength = 100; 

            httpJustDisplay = new XMLHttpRequest(); 

            var updateChart = function(count){ 

httpJustDisplay.open("GET","mysql_access.php?data 

= justdisplay",true); 

                 httpJustDisplay.send(); 

 

                httpJustDisplay.onreadystatechange = function(){ 

                    if(httpJustDisplay.readyState === 4){ 

                        var response = this.responseText; 

                        var params = response.split('|'); 

 

document.getElementById('paramtime'). 

innerHTML = params[0]; 

document.getElementById('paramalt'). 

innerHTML = params[1] + " V"; 

 

                        dps1.push({ 

                            x: parseFloat(time), 

                            y: parseFloat(params[14]) 

                        }); 

 

                        chartdiscPV.render(); 

                        if (dps1.length > dataLength) { 

                            dps1.shift(); 

                        }}} 

                time+=1; }; 

            updateChart(dataLength); 

            setInterval(function(){updateChart()}, updateInterval);} 

    </script> 

 

B. Program Akses Database 

<?php 

    $db_name = "solarsystem";   

    $mysql_user = "root";   

    $mysql_pass = "";   

    $server_name = "localhost";   

    $con = mysqli_connect($server_name,$mysql_user,$mysql_pass,$db_n

ame);  

    ini_set('display_errors', 0); 

 

    $table = $_GET['table']; $data = $_GET['data']; 

    $data2 = $_GET['data2']; $time = $_GET['time']; 

    $altitude = $_GET['alt']; $temperature = $_GET['temp']; 

    $humidity = $_GET['humi']; $mpptds = $_GET['mpptds']; 
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    $chargingds = $_GET['chargeds']; $inverterds = $_GET['invds']; 

    $latitude = $_GET['lat']; $longitude = $_GET['lng']; 

    $battery1 = $_GET['batt1']; $battery2 = $_GET['batt2']; 

    $battery3 = $_GET['batt3']; $discpv_v = $_GET['discpv_v']; 

    $discpv_c = $_GET['discpv_c']; $discpv_p = $_GET['discpv_p']; 

    $contpv_v = $_GET['contpv_v']; $contpv_c = $_GET['contpv_c']; 

    $contpv_p = $_GET['contpv_p']; $mppt_v = $_GET['mppt_v']; 

    $mppt_c = $_GET['mppt_c']; $mppt_p = $_GET['mppt_p']; 

    $charge_v = $_GET['charge_v']; $charge_c = $_GET['charge_c']; 

    $charge_p = $_GET['charge_p'];$inverter_v = $_GET['inverter_v']; 

    $inverter_c = $_GET['inverter_c'];$inverter_p = $_GET['inverter_

p']; 

 

    $sql = ""; 

    if($data == "deleteall"){ 

        $sql = "DELETE FROM realtimedata"; 

        if(mysqli_query($con, $sql)){ 

            echo "success"; 

        } 

        $sql = "ALTER TABLE realtimedata AUTO_INCREMENT = 1"; 

        if(mysqli_query($con, $sql)){ 

            echo "success"; 

        }} 

    else if($data == "sendcomm"){ 

        $sql = "UPDATE commandtable SET command='$data2' WHERE no=1

        if(mysqli_query($con,$sql)){ 

            echo "success"; 

        }} 

    else if($data == "checkcomm"){ 

        $sql = "SELECT command FROM commandtable WHERE no=1"; 

        $result = mysqli_query($con,$sql); 

        $row = mysqli_fetch_array($result); 

        echo $row['command']; 

    } 

    else if($data == "insertrealtimedata"){ 

        $sql = "INSERT INTO realtimedata (time,altitude,temperature,

humidity,mpptds,chargingds,inverterds,latitude,longitude,batt1,batt2

,batt3,discpv_v,discpv_c,discpv_p,contpv_v,contpv_c,contpv_p,mppt_v,

mppt_c,mppt_p,charge_v,charge_c,charge_p,inverter_v,inverter_c,inver

ter_p) VALUES ('$time','$altitude','$temperature','$humidity','$mppt

ds','$chargingds','$inverterds','$latitude','$longitude','$battery1'

,'$battery2','$battery3','$discpv_v','$discpv_c','$discpv_p','$contp

v_v','$contpv_c','$contpv_p','$mppt_v','$mppt_c','$mppt_p','$charge_

v','$charge_c','$charge_p','$inverter_v','$inverter_c','$inverter_p'

)"; 
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        if(mysqli_query($con, $sql)){ 

            echo json_encode("success"); 

         } 

    else if($data == "insertlogdata"){ 

        $sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS ".$table." ( 

                no BIGINT(20) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

                time TIME NOT NULL, discpv_v FLOAT NOT NULL, 

                discpv_c FLOAT NOT NULL, discpv_p FLOAT NOT NULL, 

                contpv_v FLOAT NOT NULL, contpv_c FLOAT NOT NULL, 

                contpv_p FLOAT NOT NULL, mppt_v FLOAT NOT NULL, 

                mppt_c FLOAT NOT NULL, mppt_p FLOAT NOT NULL, 

                charge_v FLOAT NOT NULL, charge_c FLOAT NOT NULL, 

                charge_p FLOAT NOT NULL, inverter_v FLOAT NOT NULL, 

                inverter_c FLOAT NOT NULL, inverter_p FLOAT NOT NULL 

            )"; 

        if(mysqli_query($con, $sql)){ 

            echo "success"; 

 

            $sql = "INSERT INTO ".$table." (time,discpv_v,discpv_c,d

iscpv_p,contpv_v,contpv_c,contpv_p,mppt_v,mppt_c,mppt_p,charge_v,cha

rge_c,charge_p,inverter_v,inverter_c,inverter_p) VALUES ('$time','$d

iscpv_v','$discpv_c','$discpv_p','$contpv_v','$contpv_c','$contpv_p'

,'$mppt_v','$mppt_c','$mppt_p','$charge_v','$charge_c','$charge_p','

$inverter_v','$inverter_c','$inverter_p')"; 

 

            if(mysqli_query($con, $sql)){ 

                echo "success"; 

            }}} 

      

     else if($data == "insertlogdata2"){ 

        $sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS ".$table." ( 

                no BIGINT(20) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

                time TIME NOT NULL, batt_v FLOAT NOT NULL, 

                temperature FLOAT NOT NULL, humidity FLOAT NOT NULL, 

                mpptds FLOAT NOT NULL, chargingds FLOAT NOT NULL, 

                inverterds FLOAT NOT NULL, 

                motor1current FLOAT NOT NULL, 

                motor2current FLOAT NOT NULL,batt1soc FLOAT NOT NULL 

                batt2soc FLOAT NOT NULL, batt3soc FLOAT NOT NULL 

            )"; 

        if(mysqli_query($con, $sql)){ 

            echo "success"; 

 

            $sql = "INSERT INTO ".$table." (time,batt_v,temperature,

humidity,mpptds,chargingds,inverterds,motor1current,motor2current,ba

tt1soc,batt2soc,batt3soc) VALUES ('$time','$altitude','$temperature'
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,'$humidity','$mpptds','$chargingds','$inverterds','$latitude','$lon

gitude','$battery1','$battery2','$battery3')"; 

 

            if(mysqli_query($con, $sql)){ 

                echo "success"; 

            }}} 

 

    else if($data == "getlogdata"){ 

        $sql = "SELECT * FROM ".$table." ORDER BY time ASC"; 

        $result = mysqli_query($con,$sql); 

        while($row = mysqli_fetch_array($result)){ 

            echo $row[$data2]."|"; 

        }} 

    else if($data == "justdisplay"){ 

        $sql = "SELECT * FROM realtimedata ORDER BY datetime DESC"; 

        $result = mysqli_query($con,$sql); 

        $row = mysqli_fetch_array($result); 

         

        echo $row['time']."|".$row['altitude']."|".$row['temperature

']."|".$row['humidity']."|".$row['mpptds']."|".$row['chargingds']."|

".$row['inverterds']."|".$row['latitude']."|".$row['longitude']."|".

$row['batt1']."|".$row['batt2']."|".$row['batt3']."|".$row['discpv_v

']."|".$row['discpv_c']."|".$row['discpv_p']."|".$row['contpv_v']."|

".$row['contpv_c']."|".$row['contpv_p']."|".$row['mppt_v']."|".$row[

'mppt_c']."|".$row['mppt_p']."|".$row['charge_v']."|".$row['charge_c

']."|".$row['charge_p']."|".$row['inverter_v']."|".$row['inverter_c'

]."|".$row['inverter_p']; 

    } 

    mysqli_close($con); 

 ?>  

 

C. Program Transmisi Data pada Client Side 

import socket 

import datetime 

import random 

import time 

import serial 

from serial import Serial 

 

batt_v = 0 temperature = 0 humi = 0 mpptds = 0 chargeds = 0 

invds = 0 motor1c = 0 motor2c = 0 batt1 = 0 batt2 = 0 batt3 = 0 

discpv_v = 0 discpv_c = 0 discpv_p = 0 contpv_v = 0 contpv_c = 0 

contpv_p = 0 mppt_v = 0 mppt_c = 5 mppt_p = 0 charge_v = 0 

charge_c = 0 charge_p = 0 inverter_v = 0 inverter_c = 0 

inverter_p = 0 
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def takecontrol(comm): 

    print(comm[0],comm[1]) 

 

def adcdata(ser_arduino,ser_arduino2): 

    try: 

        if ser_arduino.inWaiting()>0: 

            data1 = ser_arduino.readline().decode('utf-8') 

            if data1.count("|") == 7: 

                datasplit1 = data1.split('|') 

                batt_v = datasplit1[0] 

                temperature = datasplit1[1] 

                humi = datasplit1[2] 

                discpv_v = datasplit1[3] 

                contpv_v = datasplit1[4] 

                mppt_v = datasplit1[5] 

                charge_v = datasplit1[6] 

                inverter_v = datasplit1[7] 

 

        if ser_arduino2.inWaiting()>0: 

            data2 = ser_arduino2.readline().decode('utf-8') 

            if data2.count("|") == 6: 

                datasplit2 = data2.split('|') 

                motor1c = datasplit2[0] 

                motor2c = datasplit2[1] 

                discpv_c = datasplit2[2] 

                contpv_c = datasplit2[3] 

                mppt_c = datasplit2[4] 

                charge_c = datasplit2[5] 

                inverter_c = datasplit2[6] 

         

        discpv_p = round(float(discpv_v)*float(discpv_c),2) 

        contpv_p = round(float(contpv_v)*float(contpv_c),2) 

        mppt_p = round(float(mppt_v)*float(mppt_c),2) 

        charge_p = round(float(charge_v)*float(charge_c),2) 

        inverter_p = round(float(inverter_v)*float(inverter_c),2) 

 

    finally: 

        return str(batt_v)+'|'+str(temperature)+'|'+str(humi)+'|'+st

r(mpptds)+'|'+str(chargeds)+'|'+str(invds)+'|'+str(motor1c)+'|'+str(

motor2c)+'|'+str(batt1)+'|'+str(batt2)+'|'+str(batt3)+'|'+str(discpv

_v)+'|'+str(discpv_c)+'|'+str(discpv_p)+'|'+str(contpv_v)+'|'+str(co

ntpv_c)+'|'+str(contpv_p)+'|'+str(mppt_v)+'|'+str(mppt_c)+'|'+str(mp

pt_p)+'|'+str(charge_v)+'|'+str(charge_c)+'|'+str(charge_p)+'|'+str(

inverter_v)+'|'+str(inverter_c)+'|'+str(inverter_p) 
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def Main(): 

    host = input("IP ADDRES: ") 

    port = 5000 

    totalrcv = 0 

    totalsend = 0 

 

    ser_arduino = serial.Serial('COM8',baudrate=115200,parity=serial

.PARITY_NONE,stopbits=serial.STOPBITS_ONE,bytesize=serial.EIGHTBITS) 

    ser_arduino2 = serial.Serial('COM6',baudrate=115200,parity=seria

l.PARITY_NONE,stopbits=serial.STOPBITS_ONE,bytesize=serial.EIGHTBITS

) 

 

    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    s.settimeout(5.0) 

    s.connect((host,port)) 

    while True: 

        message = adcdata(ser_arduino,ser_arduino2) 

        seconds = int(round(time.time()*1000)) 

        if seconds % 1000 == 0: 

            s.sendall(message.encode('utf-8')) 

            totalsend += len(message) 

            print("SEND:", len(message),' bytes') 

            print("PACKET SIZE SEND TOTAL:",totalsend,'bytes') 

            try: 

                data, server = s.recvfrom(1024) 

                rcv_command = data.decode('utf-8') 

                comm = rcv_command.split('|') 

                totalrcv += len(rcv_command) 

                if comm[0] != ' nothing ' or comm[1] != ' nothing ': 

                    takecontrol(comm) 

 

            except socket.timeout: 

                print('timeout') 

                continue 

            finally: 

                print("PACKET SIZE RECEIVE TOTAL:",totalrcv,'bytes') 

                print("===========================================") 

    s.close() 

if __name__ == '__main__': 

    Main() 

 

D. Program Transmisi Data pada Server Side 

import socket 

from datetime import datetime 

import requests 
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import time 

 

def sendDB(receive): 

    URL = "http://127.0.0.1/ServerDashboard/mysql_access.php" 

    URL2 = "http://e-205.org/solarsystem/mysql_access.php" 

    timenow = datetime.now().strftime("%H:%M:%S") 

    tabledate = datetime.now().strftime("%Y%m%d") 

 

    try: 

        param = receive.split('|') 

        PARAMSrealtime = {'data':'insertrealtimedata', 

        time':timenow, 'alt':param[0], 'temp':param[1], 

        'humi':param[2], 'mpptds':param[3],'chargeds':param[4], 

        'invds':param[5], 'lat':param[6], 'lng':param[7], 

        'batt1':param[8], 'batt2':param[9], 'batt3':param[10], 

        'discpv_v':param[11], 'discpv_c':param[12], 

        'discpv_p':param[13], 'contpv_v':param[14], 

        'contpv_c':param[15], 'contpv_p':param[16], 

        'mppt_v':param[17], 'mppt_c':param[18], 'mppt_p':param[19], 

        'charge_v':param[20], 'charge_c':param[21], 

        'charge_p':param[22], 'inverter_v':param[23], 

        'inverter_c':param[24], 'inverter_p':param[25]} 

         

        PARAMSlog = {'data':'insertlogdata', 'table':'a'+tabledate, 

                     'time':timenow, 'discpv_v':param[11], 

                     'discpv_c':param[12], 'discpv_p':param[13], 

                     'contpv_v':param[14], 'contpv_c':param[15], 

                     'contpv_p':param[16], 'mppt_v':param[17], 

                     'mppt_c':param[18], 'mppt_p':param[19], 

                     'charge_v':param[20], 'charge_c':param[21], 

                     'charge_p':param[22],'inverter_v':param[23], 

                     'inverter_c':param[24],'inverter_p':param[25] 

                    } 

 

        if receive.count('|') == 25: 

            r1 = requests.get(url=URL,params=PARAMSrealtime) 

            r2 = requests.get(url=URL,params=PARAMSlog) 

            r3 = requests.get(url=URL2,params=PARAMSrealtime) 

 

    except Exception as err: 

        print(err) 

 

def checkcommDB(conn,addr): 

    URL = "http://127.0.0.1/ServerDashboard/mysql_access.php" 

    URL2 = "http://e-205.org/solarsystem/mysql_access.php" 
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    PARAMS = {'data':'checkcomm'} 

    r = requests.get(url=URL,params=PARAMS) 

    r2 = requests.get(url=URL2,params=PARAMS) 

    response = r.content.decode('utf-8') 

    response2 = r2.content.decode('utf-8') 

    allresp = response+'|'+response2 

 

    conn.sendall(allresp.encode('utf-8')) 

    if response != ' nothing ': 

        PARAMS = {'data':'sendcomm', 

                  'data2':'nothing'} 

        r = requests.get(url=URL,params=PARAMS) 

    if response2 != ' nothing ': 

        PARAMS = {'data':'sendcomm', 

                  'data2':'nothing'} 

        r2 = requests.get(url=URL2,params=PARAMS) 

    return len(allresp) 

 

def Main(): 

    port = 5000 

    host = "" 

    totalsend = 0 

    totalrcv = 0 

 

    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    s.bind((host,port)) 

    s.listen(1) 

    conn, addr = s.accept() 

    print("connected by:",addr) 

    while True: 

        data, addr = conn.recvfrom(1024) 

        rcv_data = data.decode('utf-8') 

        if rcv_data == 'quit':break 

        elif data: 

            totalrcv += len(rcv_data) 

            print("RECEIVE:",len(rcv_data),'bytes') 

            print("PACKET SIZE RECEIVE TOTAL:",totalrcv,'bytes') 

            #print('RAW DATA RECEIVE: ',rcv_data) 

            sendDB(rcv_data) 

            totalsend += checkcommDB(conn,addr) 

            print("PACKET SIZE SEND TOTAL:",totalsend,'bytes') 

             

            print("TIME: ", datetime.now().strftime("%H:%M:%S")) 

            print("RAW DATA:") 

            print(rcv_data) 
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            print("=================================================

==================================================================="

) 

    s.close() 

if __name__ == '__main__': 

    Main() 

 

E. Program Teensy I 

#include <SimpleKalmanFilter.h> 

 

float batt,pv2,pv1; 

float data; 

float sensitivity = 0.036; 

int offset = 550; 

 

SimpleKalmanFilter kf_batt(2,2,0.5); 

SimpleKalmanFilter kf_pv1(2,2,0.5); 

SimpleKalmanFilter kf_pv2(2,2,0.5); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  pinMode(A6,INPUT); //pv2 

  pinMode(A4,INPUT); //pv1 

  pinMode(A2,INPUT); //batt 

} 

 

void loop() { 

  data = analogRead(A6); 

  pv2 = ((data-offset)*sensitivity); 

  if(pv2<0)pv2=0; 

  pv2 = kf_pv2.updateEstimate(pv2); 

  data = analogRead(A4); 

  pv1 = ((data-offset)*sensitivity); 

  if(pv1<0)pv1=0; 

  pv1 = kf_pv1.updateEstimate(pv1); 

  data = analogRead(A2); 

  batt = ((data-offset)*sensitivity); 

  if(batt<0)batt=0; 

  batt = kf_batt.updateEstimate(batt); 

   

  Serial.print("00000|00000|"); //motor1c|motor2c 

  Serial.print(pv1); 

  Serial.print("|"); 

  Serial.print(pv2); 

  Serial.print("|00000|"); //mpptc 
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  Serial.print(batt); 

  Serial.println("|00000"); //invc   

  delay(100); 

} 

 

F. Program Teensy II 

#include <SimpleKalmanFilter.h> 

#include <DHT.h> 

 

float batt_v,pv1,pv2,temp,humi; 

float data; 

SimpleKalmanFilter kf_batt(2,2,0.5); 

SimpleKalmanFilter kf_pv1(2,2,0.5); 

SimpleKalmanFilter kf_pv2(2,2,0.5); 

DHT dht(2,DHT22); 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  pinMode(A7,INPUT); 

  pinMode(A5,INPUT); 

  pinMode(A3,INPUT); 

  dht.begin(); 

} 

void loop() { 

  data = (analogRead(A7)*5)/1023.0; 

  batt_v = kf_batt.updateEstimate(data*2.946); 

  data = (analogRead(A5)*5)/1023.0; 

  pv1 = kf_pv1.updateEstimate(data*7.248); 

  data = (analogRead(A3)*5)/1023.0; 

  pv2 = kf_pv2.updateEstimate(data*7.248); 

  temp = dht.readTemperature(); 

  humi = dht.readHumidity(); 

  Serial.print(batt_v); 

  Serial.print("|"); 

  Serial.print(temp); 

  Serial.print("|"); 

  Serial.print(humi); 

  Serial.print("|"); 

  Serial.print(pv1); 

  Serial.print("|"); 

  Serial.print(pv2); 

  Serial.print("|00000|"); //mpptv 

  Serial.print(batt_v); 

  Serial.println("|00000");//invv 

  delay(100); 
}  
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