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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan 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 realibilitas yang tinggi, serta

penghematan waktu serta biaya instalasi yang murah. Pengaksesan data dapat

berjalan dengan baik, jika terdapat dukungan teknologi informasi yang baik pula.

Perkembangan terbaru dari wireless mobile device adalah peningkatan kebutuhan

akan lingkungan jaringan ad hoc yang menghubungkan banyak node-node mobile

seperti notebook dan lain-lain.

Mobile Ad-hoc Network (MANET) adalah sebuah sistem mobile node

nirkabel yang dapat di set-up secara dinamis dimana saja dan kapan saja tanpa

menggunakan insfrastruktur jaringan yang ada. MANET merupakan jaringan

sementara yang dibentuk oleh beberapa mobile node tanpa ada pusat administrasi.

Setiap node dalam jaringan juga bertindak sebagai router, forwarding paket data

untuk node lain. Hal ini menimbulkan masalah dalam hal routing dimana

konvensional routing tidak didesain untuk topologi yang dinamis. Protokol rute

harus dapat meminimalkan kontrol traffik misalnya periodek update message.

Protokol routing adalah standarisasi yang melakukan kontrol terhadap arah

pergerakan node dalam meneruskan paket diantara perangkat komputasi dalam

MANET, dimana protokol routing berfungsi untuk mencarikan route link (jalur

rute) yang terbaik dari jalur yang akan di lalui melalui mekanisme pembentukan

tabel routing. Pemilihan routing terbaik tersebut didasarkan atas beberapa

pertimbangan seperti bandwidth link dan jaraknya. Teknologi MANET ini terbagi

ke dalam dua metode, yaitu metode proactive routing dan metode reactive

routing. Metode proactive mendasarkan decision time-nya pada penyusunan tabel

routing, dan metode ini mencari path ke semua destination secara periodic untuk

meng-update tabel routing-nya, keuntungannya waktu respon pendek pada

penentuan jalur dari sumber ke tujuan. Karena jumlah atau urutan antara hop yang

diperlukan untuk mencapai tujuan dapat berubah setiap saat, maka diperlukan
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routing protokol yang efisien dengan waktu konvergensi yang cepat. Sedangkan

metode reactive menentukan decision time-nya hanya pada saat diperlukan,

misalnya pada saat sebuah paket perlu ditransmisikan dan tidak ada path yang

diketahui.

Babel merupakan salah satu protokol routing yang bersifat proaktif,

Routing Babel merupakan sebuah protokol gateway interior yang baik digunakan

untuk jaringan kabel dan nirkabel pada jaringan mesh. Routing Babel dapat

berjalan secara efisien pada jaringan MANET dan dengan perangkat daya yang

rendah dengan sifat konvergensi yang cepat. Daemon routing Babel dapat

berjalan stabil pada multi platform untuk Linux dan Mac OS X. Babel

berdasarkan pada ide-ide Destination-Sequenced Distance Vector routing

(DSDV) untuk mencegah count-to-infinity loop routing, Ad hoc On-Demand

Distance Vector Routing (AODV), dan mengadopsi teknik Cisco's Enhanced

Interior Gateway Routing Protokol (EIGRP). Babel juga menggunakan varian

Expected Transmission Count (ETX) link estimasi biaya pada hop-count metric.

Pada tugas akhir ini penulis akan mengimplementasikan protokol routing

Babel di komputer mobile menggunakan sistem operasi linux dengan arsitektur

MANET. Pada tipe arsitektur ini MANET dibangun dari beberapa mesh client dan

mesh router untuk terhubung dengan mesh client lainnya. Agar mesh client dapat

terhubung dengan mesh router, pada wireless router digunakan perangkat lunak

open source OpenWRT sebagai sistem operasi yang berjalan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan,

meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a) Bagaimana implementasi jaringan MANET untuk pengujian kinerja

routing protokol Babel

b) Bagaimana pengaruh tipe trafik dan banyaknya sumber trafik pada kerja

routing protokol Babel

c) Bagaimana menganalisa kinerja protokol routing Babel pada Mobile

Adhoc Network (MANET)
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1.3 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini diantaranya :

a) Mengimplementasikan jaringan MANET untuk pengujian kerja routing

protokol Babel

b) Mengetahui pengaruh tipe trafik dan banyaknya sumber trafik pada kerja

routing protokol Babel

c) Menganalisa kinerja protokol routing Babel pada Mobile Adhoc Network

(MANET)

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir

ini antara lain:

a) Jaringan yang digunakan untuk Mobile Adhoc Network (MANET)

b) Menggunakan routing protokol Babel

c) Percobaan implementasi protokol routing ini menggunakan mobile

computer (laptop) dan Access Point sebagai node

d) Menggunakan firmware OpenWRT sebagai sistem operasi pada wireless

router

e) Menggunakan sistem operasi berbasis linux Ubuntu

f) Pengujian dilakukan pada 6 buah node

g) Analisa menggunakan uji beban  jaringan dengan data video conference

h) Analisa performa protocol routing Babel meliputi bandwidth, jitter dan

packet lost.

1.5 Metode Penelitian

Dalam pengerjaan penilitian ini, akan di gunakan pendekatan exsperimental,

yang dapat di kelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a) Studi Literatur

Pada tahap ini akan dilakukan studi literatur mengenai hal-hal yang akan

dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir ini, yaitu studi literatur engenai

konsep dasar dari Mobile Adhoc Network (MANET), studi literatur onsep

dasar routing protokol babel yang akan diimplementasikan untuk Mobile
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Adhoc Network (MANET), serta memahami penggunaan firmware

OpenWRT yang akan digunakan sebagai sistem operasi pada AP yang

direpresentasikan sebagai node adhoc, dan studi literature konsep video

conference yang digunakan sebagai test uji beban jaringan untuk analisa

nilai parameter QoS.

b) Perancangan Sistem

Perancangan sistem ini digunakan untuk membangun arsitektur jaringan

adhoc menggunakan routing protocol Babel. pada perancangan sistem ini

dimulai dari tahap persiapan awal yaitu menentukan langkah-langkah

pembangunan yang akan dikerjakan, diantaranya :

- Menentukan skenario perancangan

- Menetukan spesifikasi dari perangkat yang akan digunakan

- Melakukan instalasi software sebagai pendukung

- Menetukan lokasi pengujian jaringan

- Mengkonfigurasi jaringan seperti pengalamatan IP Address,

konfigurasi protocol routing babel dan sebagainya.

c) Implementasi Sistem

Pengimplementasian sistem yang telah dirancang untuk menyelesaikan

tugas akhir ini yaitu dengan tahap perancangan untuk membuat jaringan

adhoc menggunakan routing protocol babel, menggunakan perangkat

wireless router dengan sistem operasi OpenWRT dan laptop sebagai

node. Kemudian dari hasil implementasi akan dilakukan pengujian pada

performa routing babel dan menambahkan uji beban berupa video

conference untuk mengetahui pengaruh pada kinerja jaringan ini.

d) Evaluasi Sistem

Evaluasi dilakukan pada beberapa faktor berikut :

- Performa routing dan koneksi protocol babel

- Performa proses self configure dan self healing pada protocol babel

- Performa proses multihop yang dihasilkan oleh protocol babel
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- Performa beban jaringan protokol babel meliputi pengujian terhadap

penggunaan bandwidth, jitter, packet loss, nilai CPU dan memory.

- Performa beban jaringan menggunakan video conference sebagai uji

beban data.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan ini untuk memberikan gambaran

materi-materi yang dibahas secara menyeluruh dalam skripsi yang terdiri dari lima

bab sebagai berikut:

BAB   I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan,

batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

BAB   II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar dan prinsip-

prinsip penunjang yang mendukung secara teknis pengerjaan

sistem yang akan dikerjakan, dalam hal ini berkaitan dengan

networking.

BAB   III : Analisa dan Perancangan Sistem

Bab ini menjelaskan tentang perancangan dari sistem yang akan

dibuat meliputi analisa sistem, analisa kebutuhan, arsitektur

sistem, proses dan pengujian yang akan  digunakan untuk

implementasi dan testing.

BAB   IV : Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisi tentang dan testing implementasi protokol routing

Babel pada MANET, dan pengujian beban jaringan menggnakan

video conference sebagai uji beban berdasarkan perancangan

sistem yang telah dibuat pada bab sebelumnya.
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BAB   V : Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dari

pembahasan dan pengujian yang dilakukan pada bab-bab

sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang berguna bagi

pengembangan selanjutnya.


