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ABSTRACT 
Positioning is a system to determine a position in the certain area. Most of them use Global Positioning Service (GPS). 
However, GPS has many weaknesses, when it is used at indoor area (building) and crowded city. The positioning systems 
that are commonly developed are RADAR, RF-ID, and Active-Badge. The disadvantages of these systems are high cost 
and the need of additional tools. Because of those reasons, this paper offers a positioning system application that is 
relatively less expensive, uses no additional tools at client, and is applied easily. This application uses bluetooth 
technology commonly found at communication devices such as cellular phone, and PDA. This system uses a proximity 
detection method. In this system, the client will do the device discovery to get ID from bluetooth access point. 
Furthermore, the status of access point which can be reached or not by client will be used to determine the position. This 
positioning system is applied to an exhibition to help visitors locating their position and the stands which they wish to 
see. In addition, visitors can access information using their devices. The application is created using J2SE programming 
at server and J2ME programming at client. The client is bluetooth supported and Java enabled device. Experiment result 
shows that the system depends on the level of success in conducting device discovery. The system admin also needs to 
conduct site survey for server location to produce the desired area. 
 Keywords: Positioning, Exhibition, Bluetooth, Proximity Detection  
 
1. Pendahuluan 
Teknologi bluetooth merupakan salah satu teknologi wireless yang banyak digunakan pada saat ini, karena beberapa 
kelebihan yang dimilikinya yaitu harga yang relatif murah, konsumsi daya yang rendah, dan ukurannya yang kecil. 
Teknologi bluetooth digunakan dalam berbagai hal, antara lain untuk tranfer file antar mobile device, pengganti kabel 
antara printer dan PC, sinkronisasi antara mobile device dan PC, dan sebagainya. Saat ini riset yang sedang banyak 
dilakukan dengan penggunaan teknologi bluetooth adalah indoor location aware computing (ILAC), yang merupakan 
suatu sistem penentuan atau perhitungan lokasi di dalam suatu bangunan tertutup. Di tempat terbuka teknologi GPS 
digunakan dalam penentuan suatu lokasi, tetapi ketika penentuan lokasi dilakukan di suatu kota yang padat dan bangunan 
tertutup maka teknologi ini memiliki banyak kelemahan. 
 
Pada saat ini teknologi bluetooth mudah ditemukan pada alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
pada Handphone, PDA, dan sebagainya. Pertimbangan inilah yang dipakai oleh para peneliti menggunakan bluetooth 
untuk mengembangkan sistem ILAC tanpa memerlukan alat tambahan di pihak client dan hanya membutuhkan software 
tambahan. Sistem ILAC sebenarnya sudah banyak dikembangkan sebelumnya menggunakan beberapa teknologi, antara 
lain Active Bat dan Cricket yang menggunakan sinyal RF dan ultrasonik. Tetapi teknologi ini memiliki beberapa 
kelemahan antara lain biaya yang relatif mahal untuk skala yang besar (berharga ratusan dollar untuk per access point 
dan listener[2] dan membutuhkan alat tambahan di pihak client. 
 
Sistem ILAC ini dapat diterapkan ke dalam banyak aplikasi, salah satunya adalah sebagai penentu lokasi dan pemberi 
informasi pameran. Dengan aplikasi ini diharapkan pengunjung suatu pameran dapat diberi kemudahan dalam 
menentukan posisinya dan posisi stan yag ingin dituju, serta meminta informasi mengenai stan pameran berdasarkan 
posisi terdekat mereka berada (location based service) dan menyimpannya menggunakan device yang mereka bawa. 
Informasi yang ditawarkan dapat bervariasi, seperti jenis produk terbaru beserta harganya, program diskon, sejarah 
lukisan, ringkasan buku dan sebagainya. Dengan sistem ini diharapkan memberi kemudahan bagi pengunjung sebuah 
pameran dan memberi keuntungan bagi pemilik stan pameran dalam hal advertising. Hal ini tentu saja akan menjadi daya 
tarik tersendiri dalam pengadaan sebuah pameran.  
 
2. Teknologi Bluetooth 
Bluetooth merupakan teknologi wireless dengan biaya relatif rendah, konsumsi daya yang rendah, dan short-range yang 
digunakan untuk menggantikan komunikasi data dengan menggunakan kabel antara PC, telepon selular, PDA (Personal 
Digital Assitant ) dan perangkat portabel lainnya.  
 
2.1 Arsitektur Bluetooth 
Berdasarkan pengembangan oleh Bluetooth Interest Group, teknologi bluetooth terdiri dari: 
1. Teknologi Radio. 
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Teknologi radio bluetooth  beroperasi pada frekuensi 2.45Ghz dan teknologi ini Royalty-free (tidak berlisensi) serta 
tersedia secara luas. Bluetooth memiliki bentuk jaringan untuk saling berkomunikasi antara Bluetooth device satu 
dengan yang lainnya, bentuk jaringan ini disebut piconet dan scatternet. 

2. Protocol Stack. 
Bluetooth protocol stack menyediakan sejumlah higher-level protocol dan API (Application Programming Interface) 
yang digunakan untuk service discovery dan emulasi serial I/O, serta lower-level protocol yang digunakan untuk 
packet segmentation, reassembly, protocol multiplexing, dan quality of service. 

3. Bluetooth Interoperability Profiles. 
Bluetooth Interoperability Profiles terdiri atas Generic Access Profile yang mendefinisikan device-management 
functionality, Service Discover Application Profile yang mendefinisikan dari segi service discovery, dan Serial Port 
Profile yang mendefiniskan interoperability requirement dan kemampuan emulasi komunikasi serial. Bluetooth 
protocol stack terdiri atas beberapa layer, seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Bluetooth Protocol Stack[1] 

 

2.2 Received Signal Strength Indicator (RSSI) 
Dalam melakukan komunikasi dengan bluetooth device lain, pada bluetooth device dengan version >= 1.2  menerapkan 
metode power control. Dalam melakukan power control, remote device harus mengirimkan Received Signal Strength 
Indicator agar transceiver dapat mengukur signal strength dari receiver, sehingga transmitter dapat menentukan apakah 
harus mengurangi atau menambah output power level. RSSI adalah jarak/selisih antara signal strength yang diterima 
dengan golden receiever power rank. Definisi dari golden receiver power rank dapat dilihat dari Gambar 2. 

 
Gambar 2. Golden Receiver Power Rank dari RSSI 

Golden receiver power rank dibatasi oleh 2 threshold yaitu upper threshold dan lower threshold. Lower threshold 
bernilai minimal 6 dB melebihi actual sensitivity dari penerima, maksimal bernilai -56dBm. Upper threshold bernilai 
20dB, selebihnya dari lower threshold dengan akurasi ±6dB. RSSI akan bernilai negatif jika signal strength yang 
diterima berada di bawah lower threshold dan bernilai positif jika berada di atas upper threshold. Jika signal strength 
berada di golden receiever power rank, maka RSSI akan bernilai nol (0). Misal S adalah  signal strength yang diterima,  
maka nilai S ditentukan oleh[3]: 

S = RSSI + To,   RSSI > 0     
S = RSSI - Tu,    RSSI < 0         
To = Tu + 20dB           

dimana:    
To :  upper threshold,  
Tu :  lower threshold.  

 
2.3  Teknik dalam Bluetooth Positioning  
Teknik dalam bluetooth positioning mengadopsi teknik pada teknologi sebelumnya untuk indoor positioning, misal pada 
teknologi IR dan RFID. Secara garis besar ada 2 pendekatan yang sering digunakan untuk penelitian dalam bluetooth 
positioning, yaitu[4]: 
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2.3.1  Binary Location  
Binary Location yaitu pendekatan yang berorientasi pada suatu area. Bluetooth access point (AP) dipasang pada setiap 
area tertentu dan client melakukan permintaan unique ID dari AP yang terdekat. Dari ID yang diperoleh dapat ditentukan 
lokasi dari client dengan mencocokkan dengan data yang telah dimiliki oleh client sebelumnya.  Teknik ini tidak dapat 
menggambarkan posisi client secara pasti. Posisi client hanya dapat ditentukan berada pada area jangkauan dari AP. 
Teknik ini juga sering disebut sebagai Proximity Detection (PD). 

                
            

 

Gambar 3. Proximity Detection                       Gambar 4. Proximity Detection Menggunakan Intersection 
                                                          

Dari Gambar 4. dapat dilihat bahwa client dapat berada di titik-titik di dalam lingkaran jangkauan AP. Jadi semakin kecil 
jangkauan dari AP, maka semakin akurat posisi yang dihasilkan, tetapi jumlah AP yang dibutuhkan bertambah banyak 
untuk mencakup suatu area yang luas. Teknik di atas dapat dikembangkan dengan menggunakan teknik intersection. Jadi 
posisi AP diatur sedemikian rupa agar area jangkauannya mengalami overlapping. Dari Gambar 4. dapat dilihat bahwa 
dengan pengaturan posisi dari AP menghasilkan 7 kemungkinan posisi dari client. Posisi yang dihasilkan jauh lebih 
akurat dibandingkan dengan PD biasa. Pada teknik ini client akan melakukan permintaan unique ID dari AP yang 
terjangkau, client akan mencocokkan dengan data yang telah dimiliki sebelumnya. Data yang dimiliki client mempunyai 
bentuk seperti truth table seperti terlihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Tabel Data Intersection 
 AP I AP II AP III 
Area I + - - 
Area II + + + 
Area III + + - 
Area IV - + - 
Area V + - + 
Area VI - + + 
Area VII - - + 

+  = di dalam jangkauan AP , -   = di luar jangkauan AP 
  

2.3.2  Analog Location 
Analog Location adalah pendekatan yang berorientasi pada koordinat x-y. Teknik ini berusaha untuk mencari posisi 
koordinat dari client dengan menggunakan teknik triangulation. Teknik ini menggunakan nilai dari RSSI untuk 
mengetahui jarak antara AP dan client. Jarak – jarak yang didapat antara client dengan AP (minimal 3 buah) digunakan 
untuk menghitung posisi dari client. Perhitungan jarak dengan menggunakan RSSI dapat dilakukan dengan asumsi tidak 
ada halangan antara 2 bluetooth device dan RSSI tidak bernilai nol (0). Hubungan antara signal strength yang diterima 
dengan jarak dapat dituliskan dengan persamaan sebagai beriku[4]:  

RSSI(d) = RSSI(do) + 10 * n * log (d/do), RSSI > 0 
RSSI(d) = RSSI(do) + 10 * n * log (d/do), RSSI < 0 

dimana: 
RSSI(d)  : nilai RSSI pada jarak d 
RSSI(do) : nilai RSSI pada jarak tertentu (sudah diketahui)  
n   : path loss exponent, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti    temperatur udara, absorption, dan lain-lain.   
d   : jarak yang hendak dicari 
do :  jarak yang digunakan sebagai referensi 

Jika do = 1 m, maka: 
d = 10 ( ( RSSI(d) – RSSI (1) ) / 10*n ) 

dimana: 
RSSI (1): RSSI pada jarak 1 m 

 
3. Desain Sistem 
Aplikasi base positioning service dengan menggunakan bluetooth ini akan diaplikasikan pada sebuah penyediaan 
informasi pameran dengan letak stan-stan pada area-area tertentu. Gambar sistem secara garis besar dapat dilihat pada 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2008; Bali, November 15, 2008                                                                     KNS&I08-022 

 

 120

Gambar 5. Dimana diletakkan bluetooth access point pada lokasi tertentu guna meng-cover daerah lokasi pameran. 
Masing-masing access point ini akan terhubung ke komputer server guna memberikan informasi tentang stan yang 
berdekatan dengan posisi client. Guna mendeteksi kedekatan posisi client terhadap stan (Gambar 6) tertentu akan coba 
digunakan RSSI dan Link Quality, sehingga client tidak diberi semua informasi stan yang ada melainkan hanya informasi 
tentang stan yang terdekat dengan lokasi client saja. 

  
Gambar 5. Sistem Bluetooth Positioning pada Pameran                     Gambar 6. Hasil Penambahan Stan 
 
Dalam peletakan bluetooth access point diperlukan site survey agar dapat dihasilkan jumlah area yang diinginkan. Selain 
itu site survey juga diperlukan untuk penyesuaian dengan bentuk ruangan dan letak dari setiap stan pameran. 
      
4. Implementasi Sistem 
Setelah denah lokasi tersedia maka posisi stan dapat digambarkan pada denah lokasi tersebut. Setelah menentukan letak 
stan, user akan diminta untuk memasukkan nama stan dan informasi yang ada pada stan (Gambar 7). Proses penambahan 
server baru hampir sama dengan proses penambahan stan. Perbedaan terletak pada pengisian atribut server dengan 
memasukkan bluetooth ID dan jangkauan (range) bluetooth seperti terlihat pada Gambar 7 dan 8. Sistem diuji coba pada 
area gedung P lantai 1 Universitas Kristen Petra dengan menggunakan spesifikasi perangkat sistem yaitu : 
• 2 buah Notebook sebagai server 

 Sistem operasi Linux Ubuntu dan BlueZ Bluetooth Protocol Stack. 
 Processor Intel Centrino 1.6 GHz. 
 Memori 512MB RAM (Read Only Memory). 
 Java 2 Platform, J2SE SDK versi j2sdk- 1_5_0_08-linux-i586-p. 
 Bluetooth stack implementation yang digunakan Avetana. 
 Database MySQL versi 3.23.42 
 JDBC driver : Connector/J MySQL versi mysql-connector-java-3.0.17. 

• USB bluetooth dongle Billionton kelas 2 dipasang pada setiap server. 
• Telepon selular Sony Ericsson W700i dan Z520i  

 JavaTM MIDP 2.0 application. 
 Mendukung Java APIs for Bluetooth Wireless Technology (JABWT). 

Dilakukan pengujian untuk mencari perbandingan antara nilai RSSI dan link quality, serta hubungan keduanya terhadap 
jarak antara client dengan server. Pengujian dilakukan pada jarak 5 dan 10 meter antara client dan server tanpa halangan 
dilakukan sebanyak 15 kali. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Perbandingan antara hasil uji coba RSSI dan Link Quality tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang 
pasti antara nilai RSSI dan jarak antara server dengan client. Nilai RSSI relatif tidak stabil dibanding link quality. Untuk 
nilai link quality menunjukkan adanya hubungan nilai dengan jarak antara server dan client dimana semakin dekat maka 
link quality semakin besar, meskipun nilai yang diperoleh tidak pasti. Sehingga sulit untuk perhitungan jarak antara 
server dan client secara pasti, tetapi hanya bisa digunakan sekedar memperkirakan kedekatan client dengan server saja. 
Hal ini disebabkan nilai RSSI dan link quality dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti halangan, pengaruh gelombang 
pada frekuensi yang sama, penyerapan, pemantulan gelombang dan sebagainya. 
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Gambar 7. Penambahan Server Baru Gambar 8. Hasil Penambahan Server Baru 

 
Tabel  2. Pengujian Nilai RSSI dan Link Quality 

Jarak 5 Meter Jarak 10 Meter Pengujian RSSI Link Quality RSSI Link Quality 
1 -9 214 -4 141 
2 -9 213 -10 83 
3 -9 211 -8 207 
4 -9 212 -8 72 
5 -9 217 -8 181 

 
Pengujian Sistem Positioning Service 
Sebelum menggunakan sistem, aplikasi bluetooth positioning (berupa file .jar) harus di-install terlebih dahulu pada device 
client. Gambar map dimasukkan ke dalam file .jar. Setelah gambar map tersedia maka dilakukan positioning guna 
mendeteksi lokasi dari client kemudian client akan diberi informasi stan terdekat berdasarkan RSSI ataupun Link Quality 
(yang telah dipilih sebelumnya pada menu nearest stand). Letak perkiraan posisi client akan digambarkan pada image 
map yang ada. Daftar stan beserta informasinya dapat dipilih dan dilihat oleh client seperti pada Gambar 9 dan 10. 
 
Pengujian Penentuan Lokasi Area Client 
Guna mengetahui tingkat ketepatan sistem dalam menentukan area posisi dari client, dilakukan pengujian posisi client 
dengan struktur pengujian seperti terlihat pada Gambar 11. 
 

  
Gambar 9. List Stan Gambar 10. Informasi Stan 

 

Dari pengujian sebanyak 10 kali pengambilan didapatkan hasil seperti terlihat pada Tabel 3. Dari hasil uji coba di atas 
dapat diambil kesimpulan bahwa proses penentuan area lokasi tidak bisa selalu tepat setiap saat, karena proses ini sangat 
bergantung pada keberhasilan client dalam melakukan device discovery terhadap server. Selain itu kesimpulan yang 
dapat diambil pada posisi II merupakan blank spot bagi server II, walaupun secara jarak masih merupakan daerah 
jangkauan server II. Hal ini disebabkan halangan tembok yang ada menyebabkan kegagalan client dalam melakukan 
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device discovery terhadap server II. Daerah blank spot inilah yang menyebabkan proses penentuan area lokasi client pada 
posisi II tidak tepat. 

 
Gambar 11. Uji Coba Pendektesian Posisi Client 

Tabel 3. Hasil Pengujian Posisi Client 
Posisi I Posisi II Posisi III Posisi IV 

Pengujian Status (Server 1-
Server 2) 

Status (Server 1-
Server 2) 

Status (Server 1-
Server 2) 

Status (Server 1-
Server 2) 

1 1-0 1-0 1-1 0-1 
2 1-0 1-0 1-1 0-1 
3 1-0 1-0 1-0 0-1 
4 1-0 1-0 1-1 0-1 
5 1-0 1-0 0-1 0-1 
6 0-0 1-0 1-1 0-1 
7 1-0 1-0 1-1 0-0 
8 1-0 1-0 1-1 0-1 
9 1-0 1-0 1-1 0-1 
10 1-0 1-0 1-0 0-1 
1 = terdeteksi  0 = tidak terdeteksi 

 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
• Untuk menghasilkan  jumlah area yang diinginkan dalam sistem bluetooth positioning membutuhkan site survey 

dalam peletakan server untuk menyesuaikan dengan bentuk ruangan dan daya jangkau dari bluetooth dongle. 
• Sistem penentuan area lokasi dengan metode proximity detection dapat berjalan dengan baik selama sistem dapat 

meminimalisasi penghalang antara server dan client yang dapat mempengaruhi keberhasilan client dalam melakukan 
device discovery terhadap server 

• Nilai RSSI dan link quality tidak bisa dipergunakan untuk menentukan jarak antara client dan server secara pasti. 
Penggunaan nilai link quality relatif lebih baik dibanding dengan nilai RSSI dalam hubungan dengan jarak, tetapi 
keduanya memiliki nilai yang kurang stabil. 
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