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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Delay-Tolerant Network 

Delay-Tolerant Network (DTN) adalah sebuah jaringan regional 

yang meng-overlay jaringan regional lainnya, termasuk jaringan internet. 

DTN mendukung interoperabilitas antar jaringan regional dengan 

menyediakan waktu delay yang panjang antar jaringan regional dan di dalam 

jaringan regional itu sendiri (Warthman, 2003). Sebagai arsitektur “overlay”, 

DTN dimaksudkan untuk beroperasi di atas tumpukan (stack) protokol yang 

ada di berbagai arsitektur jaringan dan menyediakan fungsi store-and-

forward gateway ketika sebuah node terhubung dengan dua atau lebih 

jaringan yang berbeda. Sebagai contoh dalam jaringan internet, DTN 

mungkin beroperasi pada protokol TCP/IP dengan gateway menuju ke 

jaringan dengan protokol yang berbeda. Masing-masing lingkungan jaringan 

dapat memiliki protokol yang berbeda-beda. Untuk menghubungkan 

jaringan-jaringan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan DTN pada 

masing-masing titik interkoneksi (gateway) jaringan (Fall, 2003). 

DTN adalah sebuah arsitektur jaringan yang dapat digunakan pada 

jaringan yang “menantang”. Yang dimaksud dengan jaringan yang 

“menantang” adalah jaringan yang memiliki banyak masalah, seperti lamanya 

waktu delay, koneksi yang sering terputus dan tingkat error yang tinggi. 

Contoh dari jaringan yang menantang adalah Jaringan Luar Angkasa 

(Interplanetary Network), jaringan yang menggunakan Handy Talkie (HT) 

sebagai sinyal penghantar, Military AdHoc Network, Jaringan Sensor atau 

Aktuator pada penerapan Wireless Sensor Network (WSN). Dari beberapa 

contoh jaringan tersebut, alasan utama terciptanya konsep DTN adalah untuk 

komunikasi luar angkasa (Interplanetary Network) (Suharsono, 2012). 

DTN dapat memecahkan masalah pada jaringan yang koneksinya 

terputus-putus, waktu delay yang lama, dan tingkat error yang tinggi dengan 

menggunakan metode pengiriman store-and-forward. Metode tersebut 

merupakan metode lama yang digunakan oleh kantor pos untuk mengirimkan 
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pesan dan masih digunakan sampai sekarang pada sistem pengiriman 

voicemail dan email. Pada metode pengiriman store-and-forward pesan akan 

dipindahkan (forwarded) dari tempat penyimpanan (storage) pada suatu node 

ke storage node yang lainnya hingga pesan tersebut sampai pada node 

tujuannya (Warthman, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Metode Store-and-Forward (Warthman, 2003)  

 

Dengan menggunakan metode pengiriman store-and-forward, maka 

sebuah node harus memiliki storage untuk menyimpan pesan apabila koneksi 

dengan node berikutnya belum tersedia. Sehingga router yang hanya terdiri 

atas router board dan tidak memiliki storage tidak dapat digunakan dalam 

jaringan DTN. Router yang dapat digunakan pada jaringan DTN harus 

memiliki storage, contohnya adalah router yang berupa PC (Suharsono, 

2012). 

Dalam arsitektur DTN, penerapan metode store-and-forward 

dilakukan pada sebuah layer tambahan bernama Bundle Layer seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.2, dan pesan yang tersimpan sementara disebut 

dengan bundle. Bundle Layer terletak di bawah Application Layer dan dapat 

bekerja antar jaringan regional yang menggunakan DTN. Sedangkan layer 

yang berada di bawah Bundle Layer digunakan untuk komunikasi antar node 

dalam satu jaringan (Warthman, 2003). 

 

2.2 Algoritma Routing Spray And Wait 

Routing merupakan cara bagaimana data atau pesan diarahkan dari 

node sumber ke node tujuan. Routing memegang peran yang sangat penting 

dalam suatu jaringan termasuk pada jaringan DTN. Dalam arsitektur DTN, 

terdapat dua skema routing untuk mengirimkan pesan, yaitu Single Copy dan 

Multi Copy. Pada routing jenis single copy, node sumber hanya mengirimkan 
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satu pesan yang diteruskan sampai ke node tujuan. 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. Spray and Wait 

menggunakan skema flooding yaitu menyebarkan salinan pesan dalam 

jumlah tertentu ke jaringan. Algoritma ini menggabungkan keunggulan yang 

dimiliki oleh routing jenis single copy (direct delivery) dan multi copy 

(Epidemic routing) untuk menigkatkan probabilitas keberhasilan pesan 

terkirim ke node tujuan (Nugraha, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bundle Layer (Warthman, 2003)  

 

Algoritma routing Spray and Wait terdiri dari 2 fase, yaitu fase Spray 

dan fase Wait (Spyropoulos, Psounis, & Raghavendra, 2005): 

 Fase Spray: pada fase ini, node sumber akan menyebarkan salinan pesan 

dalam jumlah tertentu ke node lainnya (carrier node) yang 

memungkinkan menerima salinan pesan tersebut. Jika node tujuan 

ditemukan pada fase spray, maka dilakukan direct delivery ke node 

tujuannya. 
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Gambar 2.3 Fase Spray 

 

 Fase Wait: jika pada fase spray tidak ditemukan node tujuan, maka 

dilanjutkan dengan fase wait. Pada fase ini, carrier node yang sudah 

menerima salinan pesan dari node sumber akan bergerak dan membawa 

pesan tersebut. Carrier node hanya akan melakukan direct delivery 

dengan node tujuannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Fase Wait 

 

Terdapat teknik spraying lainnya pada algoritma routing Spray and 

Wait yaitu teknik binary. Fase spray dengan teknik binary ini sedikit berbeda 

dari fase spray yang dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh node sumber 

memiliki salinan pesan sebanyak n salinan, node yang berdekatan dengan 

node sumber akan mendapatkan sebanyak n/2 salinan dan node sumber akan 

menyimpan n/2 sisanya. Fase ini akan terus berlangsung hingga masing-

masing node hanya memiliki sisa 1 salinan pesan dan akan berpindah ke fase 

wait (Yulianti et al., 2014). 
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Gambar 2.5 Binary Spray and Wait (Yulianti et al., 2014) 

 

2.3 Manajemen Buffer 

Dalam jaringan DTN, media penyimpanan (storage) berperan sangat 

penting di dalam proses pengiriman pesan dari node sumber ke node tujuan. 

Ketika terjadi pengiriman pesan dari satu node ke node lainnya, pesan akan 

disimpan pada bagian dari storage yang disebut dengan buffer. Di dalam 

buffer terdapat antrian pesan yang siap untuk dikirim. 

Manajemen buffer merupakan teknik untuk menentukan pesan mana 

yang akan dihapus ketika buffer sudah penuh dan ada pesan baru yang akan 

masuk ke dalam buffer. Banyak protokol routing secara teoritis 

mengasumsikan ukuran buffer tak terbatas dalam proses pengembangan 

algoritma routing, padahal kenyataannya ukuran buffer sangatlah terbatas 

(Sobin, 2016). Maka dari itu, dibutuhkan sebuah aturan manajemen buffer 

yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sebuah protokol routing.  

Beberapa aturan manajemen buffer yang sudah ada (Krifa, Barakat, 

& Spyropoulos, 2008) diantaranya:  

 DL-Drop Last: biasa disebut dengan aturan Last-In-First-Out (LIFO). 

Dimana pesan yang dihapus adalah pesan yang terakhir 

masuk ke dalam buffer.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Aturan Drop-Last 
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 DF-Drop Front: disebut juga dengan aturan First-In-First-Out (FIFO). 

Dimana pesan yang dihapus dari buffer adalah pesan 

yang pertama kali masuk ke dalam buffer. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Aturan Drop-Front 

 

 DO-Drop Oldest: aturan ini akan menghapus pesan yang memiliki nilai 

TTL (Time To Live) paling kecil diantara pesan 

lainnya yang berada di dalam buffer. 

 

 

 

  

 

Gambar 2.8 Aturan Drop-Oldest 

 

 DY-Drop Youngest: merupakan kebalikan dari aturan Drop Oldest, pesan 

yang memiliki nilai TTL (Time To Live) paling 

besar yang akan dihapus terlebih dahulu diantara 

pesan lainnya yang berada di dalam buffer. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Aturan Drop-Youngest 
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2.4 Opportunistic Network Environment (ONE) Simulator 

Opportunistic Network Environtment atau biasa disingkat dengan 

ONE merupakan sebuah simulator khusus DTN yang handal. Simulator ini 

sering digunakan untuk mengevaluasi protokol-protokol routing yang ada di 

DTN. ONE merupakan simulator yang bersifat Open Source dan berbasis 

bahasa pemroograman JAVA. Karena bersifat Open Source, memungkinkan 

para peneliti untuk membuat protokol routing baru atau mengembangkan dari 

protokol routing yang sudah ada (Misra et al., 2016). 

ONE simulator mengijinkan kita untuk membuat skenario simulasi 

sendiri dengan protokol-protokol routing yang siap digunakan. ONE 

simulator juga dibekali dengan tampilan yang interaktif, seperti visualisasi 

pergerakan node dan real-time log. Setelah simulasi selesai dijalankan, ONE 

simulator juga menghasilkan file report yang dapat digunakan untuk tujuan 

analisis (Keränen, 2009). 

 

Gambar 2.10 Alur Simulasi ONE Simulator (Keränen, 2009)  

 

Fungsi utama dari ONE simulator adalah modeling untuk pergerakan 

node, interaksi antar node, routing, dan penanganan pesan. Setiap node pada 

ONE simulator bertindak sebagai store-and-forward router yang memiliki 

kapabilitas seperti: radio interface, storage, kemampuan untuk bergerak, 

konsumsi energi, dan message routing. Semua kapabilitas node dalam ONE 

simulator diimplementasikan oleh modul-modul yang sudah disediakan dan 

memungkinkan kita untuk mengubah konfigurasi node tersebut (Keränen, 

2009). 
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Untuk pergerakan node diterapkan melalui mobility models. Ada 3 

jenis pergerakan node (Keränen, 2009) yang disediakan: Random Movement, 

Map-Constrained Random Movement, dan Human Behavior Based 

Movement. ONE simulator juga menyediakan framework untuk membuat 

movement model. Agar simulasi yang dilakukan mendekati kondisi 

sesunguhnya di dunia nyata, movement model berbasis peta (map-based 

mobility) bisa digunakan untuk mengatur node agar tetap bergerak sesuai 

dengan jalur pada peta. 

Pada movement model berbasis peta (map-based mobility) node akan 

bergerak pada jalur sesuai dengan peta yang digunakan. ONE simulator 

menyediakan 3 jenis pergerakan node berbasis peta yaitu:  

 Random Map-Based Movement (MBM): node bergerak secara acak 

namun tetap bergerak mengikuti jalur yang ada pada peta.  

 Shortest Path Map-Based Movement (SPMBM): node memilih titik 

tujuan secara acak, lalu bergerak menuju titik tersebut dengan 

mempertimbangkan jalur terpendek untuk menuju ke titik tujuan 

tersebut. 

 Routed Map-Based Movement (RMBM): jalur pergerakan node sudah 

ditentukan terlebih dahulu dan tidak dapat bergerak secara acak. Sebagai 

contoh, menentukan jalur pergerakan untuk pejalan kaki, pengendara 

mobil, kereta api, dll. 

Secara default, ONE simulator menggunakan jalur pergerakan node 

berbasis peta dengan menggunakan peta wilayah Helsinki downtown (Keränen, 

2009). Namun kita dapat menggunakan peta wilayah sesuai dengan keinginan 

kita. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengambil gambar (screenshot) 

peta dari Google Maps atau Open Street Map untuk selanjutnya diolah dengan 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis seperti OpenJUMP. Untuk 

dapat dibaca oleh ONE simulator, data peta harus berekstensi sebagai Well 

Known Text (.wkt). 

ONE simulator merupakan simulator yang fleksibel dan mudah 

untuk dikembangkan. Semua orang dapat memodifikasi sesuai dengan 

kebutuhannya karena ONE simulator dirilis di bawah lisensi open source.   
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(2.1) 

Salah satu yang bisa dikembangkan adalah protokol routing pada DTN. Untuk 

membangun sebuah protokol routing yang baru, kita harus membuat sebuah 

class baru yang diletakkan pada package routing. Sebuah class untuk protokol 

routing harus meng-extend class induk ActiveRouter agar class tersebut 

mewarisi method dasar untuk fungsionalitas router. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Package Routing pada ONE Simulator 

 

2.5 Parameter Kinerja Algoritma Routing 

Untuk mengukur kinerja dari suatu algoritma routing pada DTN, 

diperlukan parameter-parameter sebagai acuan keberhasilan algoritma 

routing. Ada 3 parameter yang digunakan (Yulianti et al., 2014), yaitu 

delivery probability, overhead ratio, dan latency average. Nilai ketiga 

parameter tersebut dapat diperoleh menggunakan ONE Simulator. 

 Delivery Probability 

Delivery Probability adalah rasio antara pesan yang berhasil tiba 

di node tujuan dan jumlah pesan yang telah dikirim. Semakin besar 

nilai probabilitasnya maka semakin baik. 

𝐷𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡
 

 

routing 

ActiveRouter 

SprayAndWaitRouter EpidemicRouter MaxPropRouter ProphetRouter 
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(2.2) 

(2.3) 

 Overhead Ratio

Overhead Ratio merupakan parameter untuk menghitung 

berapa banyak salinan pesan yang diteruskan untuk mengirimkan satu 

pesan. Semakin kecil nilai Overhead Ratio maka semakin baik. 

𝑂𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑 − 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑

 Latency Average

Latency Average adalah rata-rata waktu antara ketika pesan 

dibuat dan pesan diterima oleh node tujuan. Semakin kecil nilai 

Latency Average maka semakin baik. 

Latency Average = ∑ (
𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑−𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑
)𝑛

𝑖=1  


