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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dibidang telekomunikasi dan komunikasi data 

berkembang dengan pesat diseluruh dunia. Salah satunya adalah dengan 

berkembangnya teknologi jaringan wireless yang telah banyak digunakan dalam 

berbagai macam aplikasi. Dalam perkembangannya jaringan wireless semakin 

dituntut untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik dalam area lokal 

maupun area yang luas dan dapat memberikan mobilitas yang tinggi, tingkat 

realibititas yang tinggi, serta penghematan waktu serta biaya instalasi.  

Wireless Mesh Network (WMN) merupakan teknologi jaringan wireless 

yang dipercaya dapat meningkatkan peranan penting dalam wireless mobile 

network di masa yang akan datang. WMN memiliki kemampuan dalam 

mengkonfigurasi dan mengorganisasi dirinya sendiri (self-configured / self-

organized), sehingga mampu membuat dan menjaga konektivitasnya apabila 

terjadi kerusakan pada salah satu node. Kemampuan ini selain membantu para 

pengguna untuk dapat selalu terhubung kapan saja dan dimana saja, juga akan 

membawa keuntungan lain seperti biaya pembuatan yang rendah, kemudahan 

dalam perawatan jaringan, tingkat robustness serta reliabilitas tinggi. WMN juga 

memiliki jangkauan yang luas karena menggunakan sistem multi-hop. 

WMN memiliki dua jenis routing protocol yaitu routing protocol proactive 

dan routing protocol reactive. Pada peneltian ini protokol routing yang digunakan 

adalah Optimized Link State Routing (OLSR) yang termasuk dalam routing 

protocol proactive. OLSR merupakan salah satu protokol pada jaringan mesh 

yang banyak digunakan dan portable. OLSR bekerja pada layer 3 dan mempunyai 

keunggulan scalable dan menggunakan sedikit CPU time sehingga dapat 

digunakan sangat cepat dan menghemat baterai.[1] 

Dengan banyaknya WMN yang akan dibangun di masa yang akan datang, 

diperlukan sebuah Network Monitoring System (NMS) untuk me-monitor kondisi 

dari WMN tersebut. Sampai pada saat ini, pada umumnya NMS hanya dapat 

diimplementasikan untuk jaringan yang bersifat fixed. Terlebih lagi untuk 
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software NMS yang berlisensi General Public License (GPL), maka banyak fitur-

fitur yang tidak dapat diimplementasikan untuk WMN yang akan dibangun. 

Pada tugas akhir ini akan dibangun sebuah WMN yang berbeda dari 

penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, dimana kebanyakan WMN yang 

dibangun menggunakan sebuah wireless router sebagai node dan juga mesh 

router, pada penilitan ini menggunakan android device sebagai perangkat utama 

WMN. Pada penilitan ini juga akan dibangun sebuah NMS yang akan digunakan 

untuk monitoring parameter performansi dimana yang akan ditampilkan adalah 

response time dari masing-masing node, diantaranya adalah, ICMP response, 

HTTP response, stafeping response dan juga akan menampilkan hasil integrasi 

map OLSR terhadap OpenNMS. Dengan demikian, kondisi jaringan dapat di-

monitor secara real time. 

1.2 Rumusan Masalah       

 Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang yang ada,maka 

rumusan masalah yang akan penulis analisa terbagi menjadi beberapa sub 

permasalahan, yang diantaranya adalah. 

a. Bagaimana perancangan dan implementasi arsitektur WMN  yang baik 

menggunakan OLSR pada android ? 

b. Bagaimana membangun NMS untuk monitoring response time dari setiap 

node yang saling terhubung dalam WMN ? 

c. Bagaimana menampilkan hasil analisa integrasi map OLSR terhadap 

OpenNMS ? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian pada 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Membangun WMN menggunakan OLSR android, untuk efisiensi dan juga 

memaksimalkan fungsi android device. 

b. Membangun sebuah NMS untuk monitoring node-node yang saling 

terhubung  dalam sebuah WMN sehingga didapatkan stabilitas koneksi antara 

node dengan server. 

c. Untuk melihat hasil integrasi map OLSR terhadap OpenNMS, sehingga apat 

diketahui siapa saja user yang sedang terhubung. 
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1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan 

dibawah ini, antara lain. 

a. Perancangan dan implementasi suatu WMN dengan protocol routing OLSR 

menggunakan android. 

b. Tidak membandingkan protocol routing OLSR dengan protocol routing yang 

lainnya. 

c. Bahasan utama adalah NMS dengan OpenNMS dan bahasan sekunder adalah 

pembuatan WMN menggunakan android. 

d. NMS OpenNMS menampilkan status server berupa response time dari 

masing-masing node client dan juga peta topologi node client WMN. 

e. Informasi kepada admin, jika terjadi event tertentu pada node client.  

1.5 Metodologi 

Dalam pengerjaan penilitian ini, akan digunakan pendekatan eksperimental, 

yang dapat di kelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu. 

1. Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan dengan 

proses-proses yang dikembangkan dalam sistem. Literatur yang digunakan 

meliputi buku referensi, dokumentasi internet, berdasarkan penelitian orang 

lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang akan digunakan untuk 

melakukan penelitian. 

2. Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk melakukan 

analisa resource graph response time dari node WMN, konsep dan alur kerja 

sistem. Rancangan sistem yang telah terkumpul akan di desain dan 

diimplementasikan menjadi sebuah NMS yang akan me-monitor parameter 

performansi client yang terhubung dengan menggunakan NMS. 

3. Uji coba dan Evaluasi 

Tahap uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi dari NMS pada WMN menggunakan protokol OLSR dapat 

berjalan secara fungsionalitas dan sesuai dengan rancangan sistem yang telah 
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dibuat. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kualitas koneksi node 

dan server dari implementasi jaringan yang telah dibuat. 

4. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan penelitian dikemudian hari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan laporan tugas akhir ini, 

maka secara garis besar pembahasan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut. 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi serta sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

   Berisi tentang dasar teori yang menunjang dalam penelitian tugas 

akhir ini. Teori dasar yang meliputi teknologi WMN, protokol routing 

OLSR, NMS, OpenNMS serta teori lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

BAB III  : ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang perancangan jaringan wireless mesh dan pembentukan 

topologi jaringan. 

BAB IV  : PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang hasil pengujian dan analisa data resource graph yang 

telah didapatkan. 

BAB V   : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penulisan tugas akhir 

ini. 

 


