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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Flow-Based Ad-Hoc On-demand Distance Vector (FB-AODV) merupakan 

pengembangan dari AODV yang sudah ada. Protokol routing FB-AODV ini 

menggunakan teknik routing Flow-Based, dimana setiap paketnya diasosiasikan 

dengan aliran datanya, misal pada koneksi TCP. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan routing protocol FB-AODV 

karena FB-AODV menerapkan tiga pilihan routing metric yang berbeda yaitu  

Hop Count, ETT (Expected Transmission Time) yang digunakan untuk menerima 

informasi tentang banyaknya link, dan WCIM (Weighted Contention and 

Interference routing Metric) yang akan meningkatkan fungsi dasar dari AODV. 

Berdasar dari pengembangan routing metric tersebut, FB-AODV ini lebih stabil 

dalam menentukan route-nya, sehingga akan menutupi atau mengurangi 

kekurangan dari OADV itu sendiri. 

Android platform adalah open source yang lengkap dan inovatif untuk 

perangkat mobile. Dari sini penulis mencoba meneliti bagaimana routing protokol 

FB-AODV ini bisa berjalan di perangkat dengan sistem operasi android, dan 

bagaimana kinerja routing protokol FB-AODV ini pada perangkat mobile. 

Protokol FB-AODV ini yang sudah ada hanya bisa berjalan pada sistem operasi 

Linux (Ubuntu) yang arsitekturnya berbeda dengan Android, hal ini juga yang 

menjadi tantangan penulis untuk mengubah arsitektur dari routing protocol FB-

AODV agar bisa berjalan pada perangkat mobile.  

Voice over Internet Protocol (VoIP) adalah teknologi yang memungkinkan 

percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi 

kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. 

Kita dapat melakukan panggilan telepon melalui jaringan data. Dari hal ini juga 

penulis ingin mencoba menerapkan VoIP pada Mobile Ad-Hoc Network untuk 

menguji kinerja routing protocol FB-AODV. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana menerapkan protokol routing FB-AODV pada perangkat 

mobile 

b. Bagaimana menerapkan VoIP pada perangkat mobile 

c. Bagaimana menerapkan VoIP dengan WMN yang menggunakan 

routing protocol FB-AODV pada mobile device 

d. Bagaimana memanfaatkan VoIP pada Wireless Mesh Network dengan 

perangkat mobile 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Dapat menerapkan routing protocol FB-AODV pada perangkat mobile 

b. Dapat menerapkan VoIP pada perangkat mobile 

c. Dapat Menerapkan VoIP dengan menggunakan protokol routing FB-

AODV pada Android Smartphone 

d. Memaksimalkan kinerja VoIP pada Wireless Mesh Network (WMN) 

dengan menggunakan perangkat mobile 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini, permasalahan hanya akan difokuskan pada 

pembahasan bagaimana protokol routing FB-AODV memberikan kinerja 

yang baik untuk VoIP, dan memberikan hasil analisa yang berupa Packet 

Delivery Ratio (PDR), Network Jitter Ratio, Convergence latency untuk 

menunjukkan performance VoIP yang menggunakan protokol routing FB-

AODV. Adapun beberapa batasan masalah, diantaranya : 

a. Menggunakan platform android untuk 3 perangkat mobile (nodes), dan 

1 mobile computer (Laptop) dengan system operasi linux 

b. Hanya diujikan pada 3 buah nodes 

c. Routing protocol yang digunakan adalah FB-AODV kernel 2.6.32 
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d. Data yang akan diuji adalah data VoIP 

e. Cross compile menggunakan Code Sourcery gcc dan Android kernel 

1.5 Metode Penelitian 

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

Tahap pertama dalam melakukan penelitian ini ialah mengumpulkan 

referensi atau studi literatur tentang hal – hal yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Literatur tentang Wireless Mesh Network (WMN) 

b. Literatur tentang roputing protocol Flow-Based Ad-Hoc On-Demand 

Distance Vector (FB-AODV) 

c. Literatur tentang Voice over Internet Protocol (VoIP) 

d. Literatur tentang Android Platform 

e. Literatur tentang Cross Compiling 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Sistem ini dirancang untuk membangun topologi WMN yang 

menggunakan routing protocol FB-AODV. Dalam implementasinya, akan 

dibuat disain dan rancangan sistem yang merupakan awal proses, agar 

penelitian ini sesuai dengan batasan masalah dan tujuan masalah. 

Rancangan sistem adalah sebagai berikut : 

a. Skenario perancangan. 

b. Tahap persiapan hardware dan software. 

c. Pemasangan dan konfigurasi protokol FB-AODV. 

d. Pengalamatan IP. 

e. Implementasi VoIP server. 

f. Pengujian dan monitoring jaringan. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Pengimplementasian syatem yang telah dirancang untuk 

penyelesaian tugas akhir ini yaitu dengan tahap mengubah hak akses pada 

node Android dengan me-root sistem, agar dapat menjalankan protokol FB-
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AODV sebagai protokol WMN, kemudian mengimplentasikan protokol 

VoIP. Tahap berikutnya menghubungkan alamat dari protocol VoIP ke 

broadcast jaringan WMN. Dan melaksanakan pengujian dan analisa 

terhadap arsitektur WMN yang terjadi, beserta parameter routing-nya. 

Demikian juga analisa terhadap parameter paket data yang dikirim oleh 

protokol VoIP  pada MANET. 

1.5.4 Evaluasi Sistem 

Evaluasi dilakukan pada beberapa faktor berikut : 

a. Fungsionalitas koneksi, routing, dan coverage area wireless network. 

b. Proses handover pada protokol FB-AODV. 

c. Quality Of Service (QOS) jaringan yang dibentuk protokol FB-AODV 

d. Performa sistem, melalui beban kinerja CPU dan memory pada setiap 

node FB-AODV. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Tugas akhir dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika 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 dikerjakan. 

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. 

BAB   IV : Implementasi dan Pengujian 

  Bab ini berisi tentang implementasi protokol routing FB-

AODV, impementasi VoIP dan pengujiannya 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. 

 


