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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mobile Ad Hoc Network (MANET)  adalah sekumpulan mobile node yang 

ingin berkomunikasi tanpa adanya infrastruktur yang tetap. Topologi jaringan 

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

sekehendaknya. Tiap  node bisa berkomunikasi dengan  node lainnya dalam 

jangkauan transmisi tertentu. Masing-masing node selain berfungsi sebagai host 

juga berfungsi sebagai router yang berfungsi menerima dan meneruskan paket 

data ke node berikutnya. Karena kemampuan tiap node yang bisa menjadi router 

maka dibutuhkan sebuah aturan atau protokol  routing untuk menentukan rute 

pengiriman paket data. Protokol  routing  pada pada jaringan ad hoc dibedakan 

berdasarkan beberapa hal diantaranya hop-by hop atau source routing, reactive 

atau  proactive, single atau multi-path, distance vector atau link state based, 

unicast atau multicast. 

Reactive routing dianggap lebih efisien dibanding proactive routing, 

karena pada reactive routing hanya mencari dan memepertahankan rute antar 

node hanya pada saat dibutuhkannya komunikasi antar node tersebut. Seperti pada 

protokol routing berbasis reactive routing single path seperti DSR (Dynamic 

Source Routing)  ketika host ingin berkomunikasi dengan node tujuan tetapi tidak 

informasi tentang jalur route pada route cache, maka host akan melakukan route 

discovery dengan mengirimkan RREQ(Route Request) ke pada setiap node dalam 

jaringan. Rekaman route akan berisi alamat dari setiap node yang dilewati. Ketika 

sampai pada node tujuan maka node tujuan tersebut akan mengirimkan RREP 

(Route Reply) kepada node host melalui  jalur yang berkebalikan dengan RREQ.    

 Kekurangan yang dimilki Protokol routing single path seperti DSR adalah 

ketika terjadi kesalahan pada pengiriman, protokol routing single path akan 

mencari kembali jalur yang lain, hal ini akan menyebabkan delay meningkat. Oleh 

karena itu dikembangkan prtokol berbasis reactive routing Multi-path protocol. 

Contoh protokol tersebut seperti MP-DSR (Multi-path Dynamic Source Routing). 

Protokol ini merupakan pengembangan dari DSR tetapi mendukung multi-path, 
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artinya host mencari lebih dari 1 path ke node tujuan, sehingga jika terjadi 

kesalahan pada saat transmisi host sudah mempunyai jalur alternatif lain.    

Untuk menjaga jaringan semua node pada jaringan MANET dipercaya 

untuk bekerjasama satu sama lain dengan memforward data dan paket routing dari 

dan ke tujuan. Akan tetapi melihat keterbatasan yang dimilki terutama 

keterbatasan power/energi/baterai maka dibutuhkan mekanisme yang bisa 

dibilang poweraware untuk MANET. Salah satu mekanisme yang ada adalah 

selfish behavior.  

 Pada tugas akhir ini akan dibahas komparasi performa antara protokol 

routing DSR dan MP-DSR dengan keberadaan selfish behavior untuk skala node 

yang berbeda. Di mana setiap node dalam mobile ad hoc network dipercaya untuk 

bekerja sama satu sama lain dengan memforward data dan paket routing dari atau 

menuju tujuan. Sedangkan di sisi lain melihat dari keterbatasan yang dimiliki 

khususnya keterbatasan energi, node yang ikut berpartisipasi dapat berhenti 

berkomunikasi dengan node lain untuk sementara waktu.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan simulasi, analisa dan komparasi 

performa dari protokol routing Single-Path (DSR) dan protokol routing Multi-

Path (MP-DSR) dengan diberlakukannya selfish behavior untuk skala node yang 

berbeda  dalam jaringan MANET.  

1. Bagaimana melakukan simulasi mobile ad hoc network dengan ns-2 

(Network Simulator-2). 

2. Bagaimana melakukan simulasi protokol routing DSR dan MP-DSR untuk 

masing-masing protokol dengan jumlah node dalam skala yang berbeda. 

3. Bagaimana implementasi selfish behavior untuk masing-masing protokol 

routing pada masing-masing jumlah node dalam skala yang berbeda. 

4. Bagaimana komparasi kinerja protokol routing DSR dan MP-DSR dengan 

penerapan selfish behavior untuk masing-masing jumlah node dalam skala 

yang berbeda. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah :  

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

Simulator-2).  

2. Melakukan simulasi protokol routing DSR dan MP-DSR untuk masing-

masing jumlah node dengan skala yang berbeda.  

3. Implementasi selfish behavior untuk masing-masing protokol routing pada 

masing-masing jumlah node dalam skala yang berbeda    

4. Komparasi kinerja protokol routing DSR dan MP-DSR dengan penerapan 

selfish behavior untuk masing-masing jumlah node dalam skala yang 

berbeda.   

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam Tugas Akhir ini terdapat beberapa batasan antara lain :. 

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

2. Ada 3 tipe selfish behavior yang akan dicoba pada simulasi. 

3. Parameter utama yang digunakan adalah Time-based.  

4. Mengevaluasi protokol routing dengan sumber trafik yang sifatnya 

konstan.    

5. Parameter pembanding yang digunakan berupa Packet Delivery Ratio 

(PDR), End to End delay, Average Hop Count, Packet Droping rate.  

6. Jumlah node yang digunakan adalah 30 untuk skala kecil dan 60 node 

untuk skala besar. 

  

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut :  

1.5.1 Studi Literatur 

Melakukan studi literature tentang Mobile Ad hoc network (MANET), 

Protokol routing dalam MANET , Protokol routing single-path (DSR), Protokol 

routing multi-path (MP-DSR), Selfish behavior, Network Simulator 2 (NS-2), 

Performance metrics. 
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1.5.2 Perancangan Arsitektur Simulasi 

Melakukan perancangan arsitektur simulasi, terdiri dari dari node-node yang 

terhubung secara wireless pada area simulasi dan jangkauan transmisi yang 

ditentukan.   

1.5.3 Skenario Simulasi 

Simulasi  Mobile Ad Hoc Network dengan protokol routing DSR dan MP-

DSR dengan menggunakan Network Simulator 2 (ns-2). Penerapan selfish 

behavior akan dilakukan untuk masing-masing protokol di atas. Jumlah node yang 

digunakan adalah 30 node untuk skala kecil dan 60 node untuk skala besar. Selain 

jumlah node, parameter lainnya yang digunakan adalah area simulasi 

1000mx1000m, waktu simulasi 300 detik, jumlah selfish node 0-40%, tipe traffic 

CBR (Constant Bit Rate). 

1.5.4 Pengujian Simulasi 

Simulasi protokol routing DSR dan MP-DSR dengan penerapan selfish 

behavior untuk jumlah node dengan skala yang berbeda, Parameter yang ingin 

dihitung nilainya dalam pengujian simulasi antara lain Packet Delivery Ratio, 

Average End to End Delay, Average Hop Count dan Packet Dropping Rate 

berdasarkan nilai dari Packet Received, Packet Sent, Total Delay, Total Hop 

Count. Untuk perhitungan parameter tersebut digunakan paket AWK pada 

Network Simulator 2 (NS-2). 

1.5.5 Analisa Hasil Simulasi 

Komparasi performa antara kedua protokol routing yang telah 

disimulasikan. Parameter yang akan dibandingkan adalah antara lain Packet 

Delivery Ratio, Average End to End Delay, Average Hop Count dan Packet 

Dropping Rate. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penuliasan Tugas Akhir yang berjudul “Studi Komparasi 

Performa Protokol DSR dan MP-DSR pada MANET (Mobile ad-hoc 

Network ) dengan Selfish Behavior) ”meliputi : 
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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. 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini  akan menjelaskan tahap-tahap dalam perancangan sistem 

yang akan dibagun. 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

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 


