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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mobile Ad Hoc Network (MANET) adalah sekumpulan node yang 

menggunakan antarmuka nirkabel (wireless interface) mereka untuk melakukan 

komunikasi antara satu node dengan node yang lainnya. Topologi jaringan 

MANET tidak terstruktur dimana tiap node bisa masuk dan keluar dari jaringan 

sekehendaknya. Setiap node bisa menjadi host ataupun router, sehingga node 

mampu meneruskan paket ke node berikutnya. Selanjutnya, agar node bisa 

berkomunikasi dengan node yang diluar jangkauannya, diperlukan protokol 

routing yang memiliki kemampuan untuk melewati banyak titik / node (multihop). 

Karena kemampuan tiap node yang bisa menjadi router maka dibutuhkan 

sebuah aturan atau protokol  routing untuk menentukan rute pengiriman paket 

data. Salah satu permasalahan utama pada jaringan mobile ad hoc ini adalah 

kinerja yang tidak menentu karena beragamnya pola trafik yang terjadi pada 

protokol routing yang ada. Pada ad hoc ada dua tipe protokol routing, yaitu : 

Proaktif: tiap node secara periodik melakukan broadcast tabel routingnya pada 

tetangga dan mengijinkan semua node untuk melihat konsistensi jaringan. Reaktif: 

node tidak perlu secara periodik melakukan broadcast tabel routing yang dengan 

cara demikian akan memperbaiki konsumsi bandwidth pada jaringan. Node 

menetapkan jalur routing ketujuan hanya berdasarkan permintaan. Reaktif routing 

dianggap lebih efisien dibanding proaktif routing, karena pada reaktif routing 

hanya mencari dan memepertahankan rute antar node hanya pada saat 

dibutuhkannya komunikasi antar node tersebut. 

Protokol routing AOMDV (Ad hoc On-demand Multipath Distance Vector) 

adalah protokol routing pengembangan dari AODV (Ad hoc On-demand Distance 

Vector) yang termasuk dalam klasifikasi reaktif routing protokol. Berbeda dengan 

AODV, protokol AOMDV memiliki multipath dalam setiap proses pencarian rute. 

Rute yang diperoleh dijadikan rute utama dan rute cadangan berdasarkan minimal 

hop. Apabila rute yang diperoleh berisi node yang memiliki mobilitas menjauh 
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dari jangkauan node lain, maka kerusakan rute dapat terjadi yang menyebabkan 

perpindahan rute.  

Pada tugas akhir ini akan dibahas tentang pengaruh kapasitas, volume trafik 

dan mobilitas jaringan terhadap kinerja protokol routing AOMDV.  
 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana melakukan simulasi mobile ad hoc network dengan Network 

Simulator-2 (NS-2) ? 

2. Bagaimana melakukan simulasi protokol routing AOMDV ? 

3. Bagaimana menghitung kinerja dari protokol routing AOMDV 

berdasarkan kapasitas, volume trafik dan mobilitas jaringan ? 
 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Melakukan simulasi mobile ad hoc network dengan Network Simulator-2 

(NS-2). 

2. Melakukan simulasi protokol routing AOMDV. 

3. Menghitung kinerja dari protokol routing AOMDV berdasarkan kapasitas, 

volume trafik dan mobilitas jaringan. 
 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam Tugas Akhir ini terdapat beberapa batasan antara lain: 

1. Protokol routing yang digunakan adalah protokol routing AOMDV 

2. Simulator yang digunakan adalah Network Simulator-2 (NS-2). 

3. Parameter yang dihitung berupa Packet Delivery Ratio (PDR), Delay, 

Throughput. 

4. Jumlah node yang digunakan adalah 20, 30 dan 40 node. 

5. Tipe trafik yang digunakan adalah Constant Bit Rate. 
 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut :  
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1.5.1 Studi Literatur 

Tahap ini bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca 

beberapa buku, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan topik 

permasalahan yang di ambil. Dalam tugas akhir ini studi literatur yang dipelajari 

tentang semua hal yang berhubungan dengan Mobile ad hoc network (MANET), 

Protokol routing dalam MANET, Protokol routing AOMDV, Network Simulator-

2 (NS-2). 
 

1.5.2 Perancangan Arsitektur Simulasi 

Arsitektur mobile ad hoc network merupakan bentuk jaringan yang paling 

sederhana yang juga dinamakan sebagai jaringan peer-to-peer. Beberapa wireless 

station dapat terhubung dalam sebuah jaringan tanpa menggunakan Access point. 

Dalam model ad hoc setiap wireless station berkomunikasi langsung dengan 

tetangga. 
 

1.5.3 Model Mobilitas 

Model Mobilitas di dalam jaringan ad hoc merupakan kecepatan 

pergerakan node di dalam sistem, dapat diartikan sebagai durasi waktu berhenti 

ketika sebuah node dalam keadaan tidak bergerak. 
 

1.5.4 Model Komunikasi 

Untuk mengevaluasi protokol routing, digunakan sumber trafik yang 

sifatnya konstan, maka dalam simulasi ini digunakan constan bit rate (CBR). 

Tidak menggunakan koneksi TCP, karena TCP mengimplementasikan time out 

dan pengiriman ulang packet data, juga melakukan pengaturan laju pengiriman 

data yang berhubungan dengan kondisi atau kesibukan jaringan. 

Paket data yang digunakan yaitu sebesar 512 bytes berupa file. Untuk 

keperluan tersebut ns-2 telah menyediakan pembangkit pola komunikasi, yaitu 

disediakannya file “cbrgen.tcl” untuk menghasilkan pola trafik CBR dan TCP 

dengan menetapkan jumlah node, laju data, ukuran paket dan jumlah koneksi 

komunikasi data. 
 

1.5.5 Skenario Simulasi 

 Sesuai arsitektur yang telah dibuat, akan dilakukan simulasi  Mobile Ad 

Hoc Network dengan protokol routing AOMDV dengan menggunakan Network 
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Simulator 2 (NS-2). Pada tugas akhir ini node yang digunakan sebanyak 20, 30 

dan 40 node, jumlah koneksi yang dipakai sebanyak 2, 4 dan 8, serta pause time 

yang digunakan 10, 30, 90 detik, selain parameter-parameter tersebut adapula 

parameter lain yang digunakan yaitu waktu simulasi 200 detik, space 

500m×300m, node speed 10 m/s dan tipe traffic adalah Constant Bit Rate (CBR). 

Parameter di atas merupakan parameter umum yang digunakan dalam 

simulasi, perubahan parameter akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

kapasitas jaringan (jumlah node), volume trafik serta mobilitas node-node. 

Perubahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas jaringan : node yang digunakan adalah 20, 30 dan 40 node. 

2. Volume trafik : perubahan pada banyaknya koneksi. Dimana pada simulasi 

akan dilakukan perubahan jumlah koneksi 2, 4 dan 8. 

3. Mobilitas : menggunakan pause time 0s (jaringan dengan mobilitas tinggi), 

10s, 30s, dan 90s (jaringan dengan mobilitas rendah). 
 

1.5.6 Analisa Hasil Simulasi 

Perhitungan kinerja protokol routing yang telah disimulasikan berdasarkan 

scenario pengaruh kapasitas, volume trafik dan mobilitas jaringan. Parameter yang 

akan dihitung antara lain Packet delivery ratio (PDR), Delay, Throughput. Untuk 

menghitung parameter tersebut data diambil dari file trace hasil simulasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penuliasan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Kinerja 

Protokol Routing Ad Hoc On-Demand Multipath Distance Vector (AOMDV) 

Pada Mobile Ad Hoc Network” meliputi : 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab ini penyusun akan membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini akan menguraikan teori-teori yang didapat dari buku-buku 

literatur dan jurnal-jurnal  ilmiah yang sebelumnya telah diteliti yang akan 

dijadikan dasar dalam menganalisa. 
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BAB III  Perancangan Sistem 

Dalam bab ini  akan menjelaskan tahap-tahap dalam perancangan sistem 

yang akan dibagun. 

BAB IV  Impelementasi dan Penggujian 

Dalam bab ini akan menguraikan data-data yang akan dianalisa, 

perhitungan-perhitungan secara analitik dan analisa dengan simulasi 

Network Simulator disertai hasil simulasi. 

BAB IV  Kesimpulan dan Saran  

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan berupa hasil perhitungan secara 

analitik dan hasil Analisa simulasi Software Network Simulator  kritik dan 

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


