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Abstrak 
 

Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) merupakan sebuah jaringan nirkabel yang terdiri dari sekumpulan sensor yang 
saling terkoneksi digunakan untuk memonitoring luasan area tertentu. Aplikasi dari penggunaan JSN telah banyak 
digunakan misalnya, monitoring sungai, monitoring kesehatan, dan monitoring habitat hewan. 

Lokalisasi merupakan kemampuan dari sebuah node sensor untuk mendeteksi keberadaan posisinya sendiri 
dengan mengacu pada keberadaan node sensor lain didekatnya. Suatu node sensor yang tidak diketahui posisinya yang 
disebut dengan unknown node, akan melakukan lokalisasi dengan mengacu pada sensor yang telah diketahui posisinya 
yang biasanya telah dilengkapi dengan GPS disebut sebagai anchor atau known node. 

Hasil pengujian ini merupakan pembanding oleh metode lain yaitu metode dari Adnan Abu Mahfouz [6] yang 
menggunakan metode trilaterasi & multiraterasi dan di implementasikan pada NS-2 yang telah dimodifikasi pada 
beberapa file pendukungnya untuk simulasi lokalisasi di jaringan sensir nirkabel. Pengujian yang dilakukan yaitu 
dengan mengubah jumlah anchor nodes dan unknown nodes. Kemudian merubah nilai sensitivitas antar kedua node 
tersebut karena apabila jumlah node semakin banyak, maka range communication nya semakin besar. Untuk itu 
sensitivitas merupakan sebuah nilai untuk memperbesar range communication tersebut sehingga tidak perlu mengganti 
variable (r) untuk luas range communication nya. Hasil yang diperoleh pada metode centroid saat merubah jumlah 
anchor mendapatkan rata rata error yang besar yaitu 39.96 m apabila dibandingkan dengan trilateral & multirateral 
yang memiliki rata rata error sebesar 0.1 m. Sedangkan pada saat emrubah nilai unknown nodes mengalami rata rata 
error yang sama juga yaitu sebesar 41.26 m. Sedangkan trilateral & multirateral memiliki error hanya 0.14 m. 
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