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Platform : Node-RED 

Node-RED adalah sebuah tool berbasis browser untuk membuat aplikasi Internet of Things (IoT) 

yang mana lingkungan pemrograman yang kuat untuk mengkoneksikan secara visual flow-

flow yang mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan data. 

Cara menginstall Node-RED di windows 

Pertama download Node.js di www.nodejs.org kemudian pilih qindows installer (.msi) 32 bit 

untuk laptop Os 32 bit. Seperti gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nodejs.org/


Setelah aplikasi berhasil di download langkah selanjutnya yaitu install aplikasi seperti  langkah-

langkah dibawah ini hingga selesai. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Selanjutnya buka command prompt untuk melanjutkan installisasi Nodejs dengan mengisi 

command sebagai berikut : 

 npm install –g –unsafe-perm node-red 

 npm install node-red-dashboard 

 node-red 

 

 

  



 

 

Pada gambar di bawah ini menunjukan Node-RED berhasil di install dan server pada aplikasi 

Node-RED sudah Running pada localhost http://127.0.0.1:1880/ 

 

 



 

Untuk menggunakan aplikasi Node-RED kita harus memasukan alamat localhost pada browser 

sehingga browser akan menampilkan halaman flow pertama pada aplikasi Node-RED. 

 

Gambar dibawah ini menunjukan Aplikasi siap digunakan. 

 

Gambar Halaman Aplikasi Node-RED 



 

Contoh cara menggunakan Aplikasi Node-RED  

Di bagian kanan adalah panel node yang mana mendaftarkan node-node yang tersedia untuk 

aplikasi. Di panel tengah adalah tempat yang disediakan untuk membuat flow. 

 

 

Di contoh ini pertama inject node yang membuat pesan pada interval yang telah ditentukan (pada 

kasus ini akan dibuat pesan timestamp setiap 7 detik seperti gambar di bawah ). Node tersebut 

dikoneksikan dengan debug node yang mana digunakan untuk mengirim data ke sebuah catatan. 

Node-nya diberi nama msg.payload yang mengindikasikan apa yang akan dihasilkan node 

tersebut. 

Terakhir, pada panel kanan adalah keluaran hasil debug. Node tersebut dikoneksikan 

dengan debug node yang mana digunakan untuk mengirim data ke sebuah catatan. Node-nya 

diberi nama msg.payload yang mengindikasikan apa yang node tersebut akan hasilkan. Terakhir, 

pada panel kanan adalah keluaran hasil debug. Tiap tiga segmen di bawah adalah keluaran 

individu dari debug node yang jika diperhatikan mereka terpisah dalam 7 detik. 



 

 

 

Contoh diatas adalah flow sederhana untuk mengilustrasikan ide pengembangan aplikasi di 

Node-RD. Sebuah inject node menghasilkan pesan yang berisi timestamp dan sebuah debug node 

menerima pesannya dan mengirim ke catatan debug. 

 


