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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini komunikasi menggunakan perangkat cerdas seperti 

smartphone, tablet, dan laptop telah menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi 

semua orang. Kemajuan teknologi jaringan nirkabel dan komputasi bergerak 

telah memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan membentuk 

jaringan ad-hoc. Di sisi lain kemajuan teknologi perangkat bergerak 

menawarkan kemampuan proses, kapasitas penyimpanan, serta dukungan 

daya baterai yang cukup memadai (Nugraha, 2014). 

Jaringan ad-hoc dapat menjadi alternatif untuk mengirimkan data atau 

pesan ke perangkat lain. Meskipun kecepatan pengiriman datanya tidak 

terlalu cepat dibandingkan jaringan kabel, jaringan ad-hoc menawarkan 

mobilitas jaringan yang lebih baik. Wi-Fi dan jaringan seluler adalah contoh 

dari jaringan nirkabel berbasis infrastruktur. Di sisi lain, komunikasi non-

infrastruktur juga telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam 

beberapa dekade terakhir sebagian besar dalam bentuk Mobile Ad-hoc 

Network (MANET) (Misra et al., 2016).  

Delay Tolerant Network (DTN) adalah konsep jaringan ad-hoc yang 

ditujukan untuk diaplikasikan kedalam lingkungan dengan mobilitas tinggi 

yang kecil kemungkinan koneksi end-to-end dapat dicapai, melainkan dengan 

mengandalkan mobilitas node untuk menyampaikan pesan (Nugraha, 2014). 

Munculnya DTN sebagai teknologi dengan arsitektur komunikasinya 

terbentuk melalui jaringan yang memiliki koneksi sering terputus-putus 

dikarenakan mobilitas node yang senantiasa bergerak (Aftab, 2005). DTN 

mengadopsi teknologi transmisi data store-and-forward, yaitu sebuah node 

menyimpan pesan di dalam buffer, membawa dalam kondisi bergerak, 

selanjutnya mengirim ketika memasuki jangkauan transmisi dari node yang 

lain sampai ke tujuan pengiriman (Husni & Sumarmo, 2010). 

DTN memiliki dua skema routing untuk mengirimkan pesan, yaitu 

Single Copy dan Multi Copy. Pada routing jenis single copy, node sumber 

hanya mengirimkan satu pesan yang diteruskan sampai ke node tujuan. 
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Sedangkan routing jenis multi copy, node sumber mengirimkan beberapa 

salinan pesan yang memungkinkan pesan melewati jalur yang berbeda untuk 

sampai ke node tujuan. Routing jenis multi copy memiliki rasio pengiriman 

yang lebih baik dibandingkan single copy karena pesan yang dikirimkan ke 

jaringan lebih dari satu sehingga dapat meningkatkan kemungkinan pesan 

dapat terkirim (Misra et al., 2016). 

Salah satu algoritma routing jenis multi copy, Spray and Wait 

merupakan sebuah algoritma routing yang handal. Algoritma ini berusaha 

menggabungkan masing-masing keunggulan algoritma single copy dan multi 

copy dengan cara membuat salinan pesan dalam jaringan nantinya dalam 

jumlah yang terbatas sesuai kebutuhan efisiensi resources dan probabilitas 

dalam kesuksesan pengiriman pesan (Nugraha, 2014).  

Manajemen buffer pada suatu node tidak banyak mendapat perhatian, 

banyak protokol routing secara teoritis mengasumsikan ukuran buffer tak 

terbatas. Sedangkan dalam simulasi, pengembang protokol 

mempertimbangkan penggunaan aturan FIFO (First In First Out) pada buffer 

yang terbatas. Namun dalam penerapan DTN yang sebenarnya, DTN 

menggunakan perangkat genggam yang memiliki penyimpanan dan energi 

terbatas. Kendala pada ukuran buffer menurunkan kinerja protokol routing 

dalam hal keterlambatan pengiriman dan menurunkan rasio pengiriman 

(Sobin, 2016).  

Sebagian besar protokol routing pada DTN juga tidak memiliki 

mekanisme penjadwalan pesan, karena pengembang protokol routing 

mengasumsikan bandwidth yang tidak terbatas tanpa adanya interupsi. 

Asumsi tersebut merupakan asumsi yang tidak realistis jika dikaitkan dengan 

skenario penerapan DTN yang sesungguhnya. Jadi, urutan transmisi pesan 

adalah hal yang penting dalam penerapan real-time (Sobin, 2016). 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dibutuhkan aturan packet 

priority dan manajemen buffer yang dapat mengoptimalkan pengiriman 

pesan. Penerapan aturan packet priority dan manajemen buffer akan sangat 

mempengaruhi kemungkinan pesan dapat terkirim. Dengan aturan tersebut, 

pesan dengan prioritas yang tinggi akan dikirim terlebih dahulu.  Sedangkan 
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pesan yang memiliki prioritas rendah akan menunggu antrian dari pesan yang 

memiliki prioritas tinggi atau bahkan dihapus jika ada pesan yang memiliki 

prioritas lebih tinggi masuk ke antrian pesan tersebut. 

Pada peneitian ini akan diterapkan aturan packet priority dan 

manajemen buffer untuk pengoptimasian algoritma routing Spray and Wait. 

Jika pada penelitian(Nugraha, 2014) parameter packet priority yang 

digunakan adalah size pesan, maka pada penelitian ini parameter yang 

digunakan untuk menentukan prioritas pesan dan manajemen buffer adalah 

dari nilai hop-count dan nilai TTL (Time to Live) pesan tersebut seperti pada 

penilitan(Sobin, 2016) yang diuji pada algoritma routing Epidemic. Jika 

sebuah pesan memiliki nilai hop-count yang rendah dengan nilai TTL yang 

tinggi, maka pesan tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi. Sebaliknya, 

jika sebuah pesan memiliki nilai hop-count yang tinggi dengan nilai TTL yang 

rendah, maka pesan tersebut memiliki prioritas yang rendah. Pengujian aturan 

packet priority dan manajemen buffer menggunakan aplikasi The ONE 

Simulator dan akan dibandingkan dengan algoritma routing Spray and Wait 

yang asli. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan keterbatasan ukuran 

buffer serta prioritas pengiriman pesan, penelitian ini bermaksud memperoleh 

jawaban: 

1. Bagaimana menerapkan aturan packet priority pada routing jenis multi 

copy (Spray and Wait) berdasarkan nilai hop-count dan TTL? 

2. Bagaimana membuat aturan manajemen buffer agar buffer selalu tersedia 

untuk pesan yang memiliki prioritas tinggi berdasarkan nilai hop-count 

dan TTL? 

3. Bagaimana efektivitas penerapan aturan packet priority dan manajemen 

buffer terhadap Delivery Probability, Overhead Ratio, dan Latency 

Average? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan aturan packet priority dan 

manajemen buffer pada algoritma routing Spray and Wait dalam Delay-

Tolerant Network (DTN) serta mengetahui efektivitas penerapan aturan 

packet priority dan manajemen buffer terhadap Delivery Probability, Overhead 

Ratio, dan Latency Average. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dicakup dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Aturan packet priority dan manajemen buffer hanya diterapkan pada 

algoritma routing Spray and Wait dalam Delay-Tolerant Network (DTN). 

2. Aturan packet priority dan manajemen buffer dibangun menggunakan 

bahasa pemrograman JAVA. 

3. Pengujian aturan packet priority dan manajemen buffer menggunakan 

aplikasi The ONE Simulator. 

4. Pengujian algoritma routing Spray and Wait menggunakan teknik binary 

pada fase spray. 

5. Interface yang digunakan ketika pengujian adalah Bluetooth dan Wi-Fi. 

6. Pada penelitian ini tidak dibahas secara rinci tentang arah pergerakan node 

dan arah pergerakan pesan dari node sumber ke node tujuan. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

tugas akhir yakni tentang Delay-Tolerant Network (DTN), algoritma 

Spray and Wait, packet priority dan manajemen buffer pada DTN. 

Sumber literatur yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah jurnal, 

internet dan buku.  
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2. Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan perancangan packet priority dan 

manajemen buffer pada algoritma Spray and Wait dengan referensi dari 

literatur atau jurnal. Pada penelitian ini, akan dilakukan pengembangan 

pada algoritma routing Spray and Wait dengan menambahkan aturan 

packet priority dan manajemen buffer. 

3. Implementasi 

Tahap selanjutnya merupakan implementasi dari rancangan yang 

sudah dibuat. Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian aturan 

packet priority dan manajemen buffer algoritma routing Spray and Wait 

menggunakan bahasa pemrograman JAVA pada The One Simulator. 

Kemudian akan dibangun sebuah class modifikasi dari 

“SprayAndWaitRouter.java” bernama “SnWPriorityBuffer.java” yang 

berada pada package “routing”.  

4. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian aturan packet priority dan 

manajemen buffer pada algoritma routing Spray and Wait dalam DTN 

menggunakan aplikasi The ONE Simulator. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan 

tugas akhir dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar DTN, algoritma 

routing Spray and Wait, perangkat lunak The ONE 

Simulator, dan perangkat lunak OpenJUMP.  
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BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan aturan packet 

priority dan manajemen buffer yang akan 

diimplementasikan pada algoritma routing Spray and 

Wait.  

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini membahas tentang implementasi serta analisis 

efektivitas penerapan aturan packet priority dan 

manajemen buffer pada algoritma routing Spray and Wait 

berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian tugas akhir dan saran untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 


