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Abstrak 

Lokalisasi pada jaringan sensor nirkabel merupakan masalah penting dalam jaringan sensor nirkabel, 
karena informasi lokasi secara luas diperlukan dalam berbagai aplikasi pada jaringan sensor nirkabel 
(JSN). Oleh karena itu estmasi penentuan lokasi dari suatu sensor secara luas sangat diperlukan  dalam 
berbagai aplikasi yang tergantung pada informasi posisi node sensor. Sehingga, dibutuhkan algoritma 
lokalisasi yang dapat mengestimasikan posisi node-node statis dengan error posisi serendah mungkin. 
Algoritma centroid merupakan algoritma lokalisasi range-free yang biaya penerapannya lebih rendah 
karena  tidak membutuhkan hardware tambahan. Dengan algoritma centroid dapat mengestimasikan 
unknown node berdasarkan  jarak sensor dan tentang posisi node anchor untuk memperkirakan lokasi 
sensor node.Metode lokalisasi weighted centroid merupakn pengembangan dari metode centroid dimana 
diberikan pembobotan terhadap jarak dari unknown node ke anchor node. Pada hasil simulasi 
menunjukkan semakin banyak anchor nodes yang digunakan untuk estimasi posisi dapat mengurangi 
rata-rata error posisi .Metode lokalisasi centroid dan weighted centroid sangat dipengaruhi oleh 
perbandingan berapa banyak jumlah Anchor dan Unknown yang di sebar,range komunikasi,luas area serta 
penyebaran yang digunakan. Semakin banyak jumlah anchor yang di sebar estimasi posisi semakin 
mendekati benar. Metode lokalisasi weighted centroid lebih efektif digunakan karena mempunyai nilai 
error estimasi yang lebih kecil dibandingkan lokalisasi centroid. Sehingga komunikasi antar dapat 
berjalan lancar karena Wireless Sensor Network dapat bertahan di segala lingkungan serta dapat 
mengatasi kesalahan posisi node sensor . Pada hasil simulasi menunjukkan semakin banyak anchor nodes 
yang digunakan untuk estimasi posisi dapat mengurangi rata-rata error posisi. Hal tersebut ditunjukkan 
pada penambahan jumlah anchor nodes terhadap total node yang disebar, sehingga dapat mengurangi 
rata-rata error posisi hingga 

 

15%. Dari hasil simulasi menunjukkan rata-rata error hasil estimasi posisi 
dengan algoritma centroid lebih rendah dibandingkan pada algoritma weighted centroid. Hal tersebut 
ditunjukkan pada hasil error rata-rata estimasi posisi menggunakan algoritma weighted centroid 
mengalami penurunan sebesar 47,35% dibandingkan dengan menggunakan algoritma centroid. 
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