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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa dasar teori yang digunakan oleh 

penulis untuk mengerjakan penelitian ini. Landasan teori di sini termasuk penelitian 

terkati, definisi, dan teori yang dimuat dalam buku-buku ataupun makalah ilmiah. 

 2.1. Wireless 

Wireless atau dalam bahasa indonesia berarti nirkabel atau dapat disebut 

sebagai “tanpa kabel”, yang mempunyai arti menghubungkan perangkat 

komunikasi menggunakan gelombang electromagnetic sebagai pengganti media 

kabel.[6] Pada era teknologi masa kini, teknologi wireless sedang berkembang 

sangat pesat, hal ini dapat dikarenakan kebutuhan konsumen yang meningkat 

seperti menggunakan telepon sellular yang memanfaatkan wireless untuk 

mengakses internet. 

2.1.1. Prinsip kerja Wireless 

Prinsip kerja wireless dipengaruhi oleh komputer yang mempunyai built 

transreceiver seperti wakly-talky. Transreceiver adalah perangkat yang berfungsi 

mengirim dan menerima informasi menggunakan adapter wireless. Adaptor 

wireless mempunyai beberapa fungsi. Pertama, adaptor akan mencari dan 

menemukan jaringan wireless pada wilayah disekeliling user dengan sinyal radio. 

Lalu adaptor akan melakukan tuning yaitu proses mempertemukan penerima dan 

untuk menemukan setiap sinyal yang akan masuk. Sesudah ditemukan sinyal, 

adaptor wireless akan mengkoneksikannya melewati sign dan melakukan 

autentikasi pengguna untuk memastikan pengguna yang hendak terhubung. Semua 

data yang akan dikirimkan dari komputer akan diganti melewati adaptor wireless 

dari wujud digital (0s & 1s) menjadi wujud sinyal radio (analog)[6]. 

Untuk mengubah data dari bentuk digital ke bentuk analog diberi nama 

proses “modulasi”. Proses tersebut dilakukan dengan cara menumpangkan sinyal 

digital yang diterima ke gelombang radio analog. Terdapat berbagai prinsip kerja 

wireless yang berbeda untuk melakukan modulasi. Hal ini untuk memungkinkan 

data digital dapat diubah lebih banyak menjadi data analog. Untuk mempercepat 

kecepatan transfer data jaringan wireless diperlukan teknik yang berbeda untuk 
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melakukan proses modulasi. Wireless router adalah adalah perangkat yang 

berfungsi untuk menerima dan menyalurkan sinyal wireless. Untuk mengubah 

bentuk data dari sinyal radio kembali menjadi sinyal digital dinamai dengan proses 

demodulating. Setelah melakukan proses tersebut lalu data akan dikirimkan melalui 

kabel enthernet ke internet.[6] 

Selanjutnya adalah kebalikan dari proses saat menerima informasi pada 

komputer melalui jaringan wireless. Kali ini router menerima data digital dari 

internet dan juga mengkonversi dengan melakukan modulasi kedalam bentuk 

analog. Setelah itu adapter wireless akan menerima sinyal analog yang akan di 

modulasi dan di demodulasi kembali kedalam bentuk data digital yang kemudian 

dikirim kedalam komputer pengguna.[6] 

 2.2. Jaringan Wireless 

Teknologi Wireless telah membantu untuk menyederhanakan jaringan 

dengan memungkinkan terhubungnya beberapa komputer untuk saling bertukar 

informasi dan kebutuhan dalam suatu tempat tanpa adanya kabel sebagai 

perantara. Jaringan Wireless mempunyai kemampuan yang sama dengan teknologi 

kabel 10BASE-T tanpa membutuhkan kabel untuk perantara. Terdapat jenis 

jaringan wireless yaitu 802.11 yang merupakan jenis wireless yang ideal untuk 

digunakan dalam lingkungan rumah atau kantor. [7] 

2.3. Sensor 

Sensor adalah suatu device yang berfungsi untuk mengkonversi besaran 

fisis seperti sinar, magnetis, panas, mekanis, dan kimia menjadi besaran fisis lain 

berupa tegangan, resistansi dan arus listrik. Kegunaan sensor adalah untuk 

mengabil suatu data pada lingkungan yang berkaitan dengan pengukuran dan 

pendeteksi suatu keadaan.[2]  
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Gambar 2.1 Sensor [2] 

Sensor meliliki banyak jenis yang tergantung pada kegunaanya. Pada 

Gambar 2.1 diatas adalah contoh berbagai jenis sensor. Contoh; Camera 

sebagai sensor untuk penglihatan, LDR (light dependent resistance) sebagai sensor 

cahaya, humidity sebagai sensor kelembaban. 

2.4. Wireless Sensor Network 

Wireless Sensor Network merupakan suatu jaringan yang berisi beberapa 

sensor node yang tersebar pada suatu bidang. WSN merupakan jaringan wireless 

yang menggunakan sensor sebagai alat untuk mengamati dan merekam kondisi 

lingkungan suatu lokasi seperti suhu, getaran, gelombang, suara, dan tekanan. 

Masing masing node dalam WSN dilengkapi dengan radio tranciever yaitu alat 

komunikasi yang menghubungkan satu node dan node lainya. WSN mempunyai 

kegunaan dan aplikasi yang pada umumnya adalah untuk monitoring, tracking, dan 

controlling. Terdapat juga aplikasi spesifik dari WSN yaitu pengontrolan reaktor 

nuklir, pendeteksi api, dan monitoring lalu lintas[2] 

2.5. Routing Protokol AODV 

AODV adalah salah satu dari reactive routing protocol yang ada pada WSN, 

dimana algoritma ini akan membangun rute antara node hanya apabila diinginkan 

oleh source node. AODV menjaga rute tersebut selama rute itu masih dibutuhkan 

oleh source node. AODV menggunakan sequence number untuk memastikan 

bahwa rute yang dihasilkan adalah loop-free dan memliki informasi routing yang 

paling update.[5] 
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2.5.1. Fungsi utama AODV 

AODV mempunyai dua fungsi utama yaitu route discovery dan route 

maintenance. Route discovery digunakan saat node sumber ingin menemukan rute 

menuju tujuan baru atau saat waktu dari rute yang ada sudah habis. Proses ini 

dijalankan oleh node sumber dengan mem-broadcast pesan RREQ seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2.2 lalu akan di broadcast ulang oleh node tetangga 

sampai pesan mencapai node yang dituju. Setelah mendapat pesan RREQ, node 

perantara dengan rute baru yang ditemukan akan mengirim pesan RREP menuju 

node sumber yang meminta rute baru. Rute baru dapat diketahui ketika DSN dari 

rute yang dituju dalam routing table lebih besar dari DSN dalam RREQ paketnya 

sendiri.[8] 

 Fungsi utama kedua dalam AODV yaitu route maintenance adalah 

mengamankan rute yang sudah dibuat oleh AODV. Terdapat dua jenis dalam route 

maintenance. Untuk menjaga koneksi antar node, node dapat: (a) mem-broadcast 

HELLO packets secara periodik ke node tetangga, dan (b) menggunakan 

pengenalan berdasarkan mekanisme pada hubungan atau pada network layes. 

Setelah mendeteksi adanya hubungan yang terputus, sebuah node dapat memilih 

untuk memperbaiki hubungan secara lokal (jika tujuan tidak lebih jauh dari 

MAX_REPAIR_TTL) atau mengirim pesan RRER untuk memberitahu node 

upstream. Pesan RRER berisi daftar dari tujuan yang tidak tercapai yang 

dikarenakan hilangnya koneksi.[8] 

 

Gambar 2.2 Arsitektur routing aodv[8] 
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2.6. Sybil Attack 

Sybil attack adalah satu dari beberapa jenis serangan yang membahayakan 

sistem pada WSN. Sybil attack menyerang dengan menggunakan malicous node 

atau node penyerang yang mempunyai banyak identitas dan menyerupai identitas 

node asli pada jaringan WSN. Serangan ini menyerang ketika pada sistem WSN 

terdapat banyak node yang terhubung kepada jaringan sehingga susah dideteksi jika 

ada satu atau dua node yang berasal dari luar menyamar dengan menyerupai 

identitas node yang asli. Contoh topologi dari serangan sybil attack dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. [3] 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Serangan Sybil attack 

Pada serangan sybil attack, node penyerang ditandai dengan warna merah 

akan menyamar menjadi node asli lalu menerima packet dari node tetangga dan 

mengirim packet menuju node lain dengan pesan yang salah atau tidak diteruskan. 

2.7. Hello flood Attack 

Kebanyakan Protokol dalam sistem WSN membutuhkan hello packet untuk 

mengirim pesan antar node. Hello flood attack menggunakan jenis paket ini untuk 

menyerang jaringan WSN. Jenis serangan ini merupakan serangan yang paling 

umum dan sering ditemukan dalam WSN. Dalam jenis serangan ini, node 

penyerang melakukan serangan dengan cara mengirim hello packet request ke node 

yang asli secara terus-menerus yand dapat menyebabkan gangguan pada keamanan 

sistem dan lalu lintas data. Karakteristik dari node penyerang yaitu harus memiliki 

energi atau daya yang tinggi karena harus mengirim hello packet ke node asli secara 

terus-menerus.[4] Contoh topologi dari serangan hello flood attack dapat dilihat 

pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4a : serangan Hello flood 

Attack oleh 2 node penyerang 

Gambar 2.4b : serangan Hello flood 

Attack oleh  2 node penyerang 

Pada serangan hello flood attack, node penyerang ditandai oleh warna 

merah akan membanjiri node tetangga dengan packet hello message yang dapat 

mengacaukan lalulintas jaringan (2.4a) mempengaruhi node lain untuk mengirim 

packet ke node penyerang(2.4b). 

2.8. Network Simulator 2 

Network simulator (NS2) adalah alat simulasi jaringan yang berbasis open 

source yang banyak digunakan dalam mempelajari struktur dinamik dari jaringan 

komunikasi. Aplikasi ini dapat mensimulasikan bermacam protokol jaringan wireless 

seperti TCP dan UDP. Network simulator bersifat open source di bawah GPL(GNU 

Public License), aplikasi ini juga mensimulasikan jaringan menggunakan time-based 

event, jadi kita dapat menulis code untuk menetapkan waktu dan kejadian secara real-

time. Dengan NS-2 kita dapat membuat node dan melihat proses pengiriman data antar 

node serta serangan yang terjadi juga dapat dilihat. NS-2 dapat digunakan dalam 

platform unix, mac, dan windows. Gambar 2.5 menunjukan arsitektur dari aplikasi ns-

2 simulator. Aplikasi ini menggunakan bahasa C++ dan Otcl, code untuk mekanisme 

internal ditulis dengan bahasa C++ sedangkan untuk tampilan dan desain menggunakan 

Otcl.[1] 
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Gambar 2.5 arsitektur NS-2 simulator[1] 

Setelah mengeksekusi script tcl akan didapat file trace yang dapat digunakan 

untuk membuat animasi dalam bentuk network animator dan graph. Informasi tentang 

jaringan dapat direkam dalam bentuk data di file namtrace. 

2.9. QOS  

Quality of Service (QoS) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur 

kinerja sebuah jaringan. Kinerja jaringan dalam QoS yaitu waktu delay, tingkat 

keberhasilan pengiriman data, tingkat konsistensi data, tingkat kecepatan atau laju 

data, dll.[9] Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja 

jaringan, yaitu : 

2.9.1. Throughput 

Throughput adalah laju data aktual per satuan waktu. Throughput dapat 

dikatakan sebagai bandwith dalam kondisi yang sebenarnya.[10] Perbedaan antara 

throughput dan bandwidth terletak pada sifat laju datanya. Bandwidth bersifat tetap, 

sedangkan throughput bersifat dinamis karena nilainya bergantung pada trafik 

jaringan yang terjadi. Throughput diukur dalam satuan bit per detik(bps atau bit per 

second). Semakin besar nilai throughput maka semakin cepat laju pengiriman 

data.[10] 

𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =
𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎(𝑏𝑖𝑡) 

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝑠)
 .................................................. (2.1) 
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2.9.2. Packet Delivery Ratio 

Packet Delivery Ratio (PDR) adalah rasio antara banyaknya paket yang 

diterima oleh tujuan dibanding dengan banyaknya paket yang dikirim oleh 

sumber[]. PDR diukur dalam satuan persen (%). Semakin besar nilai PDR maka 

semakin baik pengiriman data.[10] 

𝑃𝐷𝑅 =  
𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚
× 100% ................................................................ (2.2) 

2.9.3. Delay 

Delay adalah waktu tunda atau jeda waktu antara pengiriman data dari satu 

pengirim ke penerima. Nilai delay diperoleh dengan selisih antara waktu data 

diterima dan waktu data dikirim yang dipresentasikan dengan satuan milisecond 

(ms). Semakin kecil delay maka semakin baik pengiriman data.[10] 

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 − 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚 ............................. (2.3) 

2.9.4. Jitter 

Jitter adalah variasi delay antar paket yang diakibatkan oleh panjangnya 

queue dalam suatu pengolahan data dan padatnya trafik pengiriman data pada 

jaringan. Semakin besar nilai jitter pada jaringan maka semakin besar peluang 

terjadingan tumbukan antar paket data sehingga menyebabkan turunnya kualitas 

QOS data.[10] 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑚𝑠)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 − 1
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦(𝑚𝑠) = (𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦1) + (𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦3 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦2) + ⋯ +

(𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑛 − 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 (𝑛 − 1))  ............................................................................ (2.4) 

 

 

 

 

 


