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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Deskripsi Umum Sistem 

Pada penelitian ini, akan dilakukan pengembangan algoritma 

routing Spray and Wait pada Delay-Tolerant Network (DTN) dengan 

menambahkan aturan prioritas paket (packet priority) dan manajemen Buffer 

(drop policy). Penentuan prioritas paket dan manajemen buffer menggunakan 

parameter nilai hop-count dan TTL (Time to Live) (Sobin, 2016). Paket atau 

pesan yang memiliki nilai hop-count yang kecil dengan nilai TTL yang besar 

akan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Sedangkan pesan yang memiliki 

nilai hop-count yang besar dengan nilai TTL yang kecil akan memiliki 

prioritas yang rendah dan berpotensi terhapus dari buffer apabila ada pesan 

yang memiliki prioritas lebih tinggi masuk ke buffer node tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Aturan Packet Priority dan Manajemen Buffer (Sobin, 2016)  

 

3.2 Tahapan Pembangunan Sistem 

Pembangunan sistem dilakukan dengan 3 tahapan seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.2 yaitu tahap pengembangan algoritma routing 

dengan aturan packet priority, tahap pengembangan manajemen buffer 

berdasarkan nilai hop-count dan TTL, dan tahap pembangunan movement 

model. Ketiga tahapan tersebut nantiya akan diimplementasikan ke dalam 

ONE simulator yang selanjutya akan dilakukan analisis performa 

pengembangan algoritma Spray and Wait dengan aturan packet priority dan 

manajemen buffer terhadap algoritma routing Spray and Wait yang asli.

 low to high Hop-Count   high to low TTL  
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Gambar 3.2 Rancangan Desain Sistem  

 

3.2.1 Pengembangan Algoritma Routing Spray and Wait 

Pengembangan algoritma routing Spray and Wait dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman JAVA pada ONE simulator. Pada 

penelitian ini akan dibuat sebuah class protokol routing baru bernama 

“SnWPriorityBuffer” yang merupakan pengembangan dari protokol routing 

Spray and Wait dengan penambahan aturan packet priority berdasarkan 

nilai hop-count dan TTL. Class “SnWPriorityBuffer” juga akan meng-extend 

class ActiveRouter agar mewarisi method dasar untuk fungsionalitas router 

pada DTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Letak Class SnWPriorityBuffer  
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Gambar 1. Rancangan Desain Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Flowchart Algoritma Spray and Wait (Nugraha, 2014)  
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Gambar 3.5  Flowchart Algoritma Spray and Wait dengan aturan Packet 

Priority 

 

Pada Gambar 3.4 merupakan flowchart dari algoritma Spray and 

Wait ketika digunakan pada ONE Simulator. Ketika simulasi akan 

dijalankan, ONE Simulator akan melakukan inisialisasi pada file yang 

bernama default_settings.txt untuk menerapkan konfigurasi dari skenario 

pengujian yang akan dilakukan. Pada file default_settings.txt terdapat 

pengaturan untuk skenario pengujian seperti durasi simulasi, interface yang 



21 
 

digunakan, protokol routing yang digunakan, jumlah node yang digunakan, 

ukuran buffer, dan lain sebagainya. 

Ketika simulasi dijalankan, node akan selalu berada pada status 

standby hingga terdapat node lain yang berada didekatnya. Ketika ada node 

lain yang berada pada cakupan transmisinya, maka node akan mengecek 

apakah ada pesan yang memang ditujukan ke node tujuan tersebut. Jika ada, 

maka pesan akan langsung dikirimkan ke node tujuan tersebut. Jika tidak, 

maka node akan mencari pesan yang masih memiliki salinan pesan pada 

buffer yang bisa dikirimkan ke node lain. Jika salinan pesan ditemukan, 

maka salinan pesan tersebut yang dikirimkan ke node terdekatnya. Ketika 

ada lebih dari satu koneksi masuk pada sebuah node ketika node tersebut 

sedang mengirimkan pesan, maka node yang sedang mengirimkan pesan 

tersebut tidak bisa melakukan pengiriman pesan hingga pesan yang sedang 

dikirimkan sudah terkirim. 

Pesan yang ada pada DTN menyimpan informasi detail seperti dari 

node mana pesan tersebut dikirimkan, node tujuan dari pesan, nilai hop-

count, ukuran pesan, nilai TTL, dan lain sebagainya. Dengan mengambil 

salah satu atau beberapa nilai dari detail informasi tersebut, dapat dibuat 

sebuah aturan packet priority. Pada Gambar 3.5 adalah pengembangan dari 

algoritma Spray and Wait yang sudah ditambahkan aturan packet priority. 

Pada algoritma Spray and Wait yang sudah ditambahkan aturan packet 

priority ini, setelah node menemukan salinan-salinan pesan yang akan 

dikirimkan, pesan-pesan tersebut akan diurutkan terlebih dahulu 

berdasarkan nilai hop-count terkecil dan nilai TTL yang terbesar untuk 

menentukan pesan mana yang akan dikirimkan terlebih dahulu.  

 

3.2.2 Pengembangan Manajemen Buffer 

Manajemen buffer (drop policy) merupakan teknik untuk 

menentukan pesan mana yang akan dihapus ketika buffer sudah penuh dan 

ada pesan baru yang akan masuk ke dalam buffer. Secara default pada ONE 

simulator menggunakan aturan First-In-First-Out (FIFO) untuk manjemen 

buffer yaitu pesan yang datang terlebih dahulu ke buffer akan dihapus 
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terlebih dahulu ketika buffer membutuhkan space tambahan untuk 

menerima pesan yang akan masuk. Pada penelitian ini akan dikembangkan 

sebuah aturan untuk manajemen buffer berdasarkan nilai hop-count dan 

nilai TTL. Pesan di dalam buffer yang memiliki nilai hop-count yang besar 

dengan nilai TTL yang kecil akan dihapus jika ukuran buffer penuh dan ada 

pesan dengan prioritas yang lebih tinggi masuk ke buffer. 

 

 
 

Gambar 3.6 Flowchart manajemen buffer berdasarkan nilai hop-count  

dan nilai TTL 
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Pada Gambar 3.6 merupakan alur dari manajemen buffer yang 

digunakan pada peneilitian ini. Ketika node dalam keadaan standby dan ada 

pesan dengan ukuran yang melebihi kapasitas buffer yang ingin masuk ke 

node tersebut, maka node akan menolak pesan tersebut. Jika ukuran pesan 

tidak melebihi kapasitas buffer dan space dari buffer masih mencukupi, 

maka pesan akan diterima oleh node. Dan ketika ukuran pesan tidak 

melebihi kapasitas buffer tetapi space dari buffer penuh, maka node akan 

membandingkan pesan yang akan masuk tersebut dengan pesan-pesan yang 

ada pada buffer untuk menentukan apakah pesan yang akan masuk tersebut 

memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jika pesan yang akan masuk 

prioritasnya tidak lebih tinggi dari pesan-pesan yang ada pada buffer, maka 

pesan tersebut akan ditolak. Jika pesan yang akan masuk ternyata memiliki 

prioritas yang lebih tinggi, maka node akan menghapus pesan pada buffer 

yang memiliki nilai hop-count terbesar dengan nilai TTL yang kecil hingga 

space pada buffer mencukupi untuk menerima pesan yang akan masuk 

tersebut. 

 

3.2.3 Pembangunan Movement Model 

Pembangunan moement model merupakan pembuatan jalur 

pergerakan node. Jadi, ketika simulasi dijalankan, node akan bergerak pada 

jalur yang sudah dibuat. Pada penelitian ini pergerakan node yang 

digunakan adalah berbasis peta. Seperti yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya, bahwa ONE simulator menggunakan jalur pergerakan node 

berbasis peta dengan menggunakan peta wilayah Helsinki downtown secara 

default. Namun kita dapat menggunakan peta wilayah sesuai dengan 

keinginan kita.  

Pada penelitian ini, peta yang digunakan untuk pergerakan node 

adalah peta wilayah dari suatu daerah yang berada di Kota Malang, Jawa 

Timur. Ada 2 peta lokasi yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama 

seperti pada Gambar 3.7 yang digunakan untuk pengujian dengan 

kecepatan node yang lambat dan kepadatan node yang rendah. Sedangkan 

pada Gambar 3.8 merupakan peta lokasi untuk pengujian pada jalur dengan 

kepadatan node yang tinggi dan kecepatan node yang cepat. 
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Gambar 3.7 Peta lokasi 1 

 

 
 

Gambar 3.8 Peta lokasi 2 

 

Gambar peta lokasi diambil dari Google Maps yang akan diolah 

dengan menggunakan aplikasi OpenJUMP dan disimpan dalam ekstensi 

Well Known Text (.wkt) agar peta lokasi dapat digunakan pada ONE 

Simulator. Alur pembangunan movement model dapat dilihat pada Gambar 

3.9. 
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Gambar 3.9 Pembangunan Movement Model 


