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BAB III 

RANCANGAN SISTEM 

 3.1. Metode Penelitian 

Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan 

penelitian ini dan perancangan simulasi yang akan digunakan berdasarkan teori-

teori yang digunakan.  

3.1.1. Perancangan Sistem 

Perancangan simulasi ini akan menggunakan aplikasi Network Simulator 2 

dengan routing AODV(Ad-hoc On Demand Vector) pada jaringan WSN. Pada 

penelitian ini terdapat parameter-parameter sistem yang dapat mempengaruhi hasil 

simulasi. Berikut adalah parameter yang didefinisikan untuk simulasi penelitian ini. 

Tabel 1.1 Parameter Sistem 

Parameter Nilai 

Model Propagasi Two Ray Ground 

Tipe Queue Droptail/PriQueue 

MAC type 802.11 

Tipe Routing AODV 

Dimensi topografi +-2000 x +-1000 

Jumlah node 10-30 

Waktu simulasi 10-30 detik 

3.1.2. Perancangan Diagram Simulasi 

Untuk perancangan aplikasi simulasi jaringan ini akan dibagi menjadi 

beberapa tahapan utama, yaitu mengatur parameter sistem, inisialisasi, pembuatan 

node serta pembuatan koneksi antar node, membuat pergerakan node, mempartisi 

node, membuat aplikasi, membuat node penyerang, simulasi penyerangan, dan 

akhir simulasi. 
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Gambar 3.1 Diagram Skenario Simulasi Jaringan 

Pada Gambar 3.1 dijelaskan alur dari simulasi jaringan WSN yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini. Langkah pertama telah dijelaskan dalam Tabel 1.1 

di atas tentang parameter global dari simulasi yang digunakan. Selanjutnya langkah 

inisialisasi yang membahas persiapan dan penetapan variabel umum yang akan 

digunakan. Lalu dilakukan pembuatan node dan menentukan pergerakan node yang 

ada dalam jaringan. Setelah itu melakukan partisi node untuk menandai node 

tertentu yang akan digunakan. Pembuatan aplikasi yang digunakan dalam simulator 

untuk mengindikasi jaringan transimisi pada jaringan. Selanjutnya menetapkan 

node penyerang yang akan melakukan serangan. Lalu langkah terakhir yaitu 

melakukan simulasi penyerangan dan mengambil hasil pengujian dari serangan 

yang dilakukan. Penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya. 

3.1.3. Inisialisasi 

Pada tahap ini dilakukan penginisialisasian variabel umum yang akan 

digunakan pada simulasi. Proses inisialisasi meliputi pembuatan simulasi NS, trace 

NS dan NAM, objek topografi, kanal nirkabel, dan prosedur model kesalahan. 

Tahapan inisialisasi lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
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1. Membuat objek simulator NS 

2. Menggunakan file trace NAM 

3. Membuat objek topografi 

4. Membuat General Operation Director 

5. Membuat Kanal 

6. Membuat parameter lapisan fisik 

3.1.4. Pembuatan Node 

Sebelum membuat node perlu melakukan pengaturan parameter pada node 

terlebih dahulu. Pengaturan yang dibutuhkan adalah protokol, link layer, link MAC, 

propagasi, layer fisik, antena, kanal, topografi, dan trace. Setelah membuat node 

dengan pengaturan tersebut akan dilakukan penetapan posisi node dan pergerakan 

node. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Pembuatan node 

Gambar 3.3 diatas menjelaskan diagram flowchart dari tahap pembuatan 

node. Dalam topografi jaringan terdapat dimensi X, Y, dan Z. Dimensi tersebut 

untuk menandakan area tempat node diletakkan. Node dapat ditempatkan pada 

tempat tertentu untuk mempartisi dalam berbagai blok. Untuk membuat koneksi 

antar node diperlukan protokol pengatur koneksi. Terdapat beberapa protokol yang 
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dapat digunakan untuk mengatur koneksi, yaitu TCP dan UDP. TCP adalah 

protokol yang bekerja berdasarkan sepengatahuan penerima koneksi. Sedangkan 

UDP adalah protokol yang dapat digunakan tanpa sepengatahuan penerima. Dalam 

simulator juga dapat ditentukan ukuran dari node untuk membedakan node satu 

dengan yang lainnya. 

3.1.5. Membuat Pergerakan Node 

Pada Simulasi menggunakan network simulator 2 ini, user juga dapat 

menentukan pergerakan node. Waktu saat node bergerak juga dapat ditentukan dan 

dapat di atur arah pergerakannya dengan menentukan kordinat X, Y, dan Z dari 

tujuan pergerakan node. Dengan ini node dapat bergerak seperti dalam jaringan 

WSN.  

3.1.6. Membuat Partisi Node 

Karena tujuan penelitian ini adalah meneliti jaringan WSN dengan adanya 

penyerang maka dibutuhkan sesuatu untuk membedakan node pada jaringan dan 

node penyerang. Node yang dibuat dapat dipartisi di beberapa tempat dan 

dibedakan dengan warna pada setiap node. Waktu node berganti warna juga dapat 

diatur untuk menandai node diserang dalam waktu tertentu. Dengan ini dapat 

dengan mudah menganalisa node mana yang diserang oleh node penyerang dan 

node yang tidak diserang.  

3.1.7. Membuat Aplikasi 

Aplikasi yang dimaksud pada tahapan ini adalah aplikasi dalam jaringan 

yang bertugas mengindikasi jenis dari transmisi antara pengirim dan penerima. 

Aplikasi yang digunakan yaitu CBR(constant bit rate) adalah aplikasi yang 

berfungsi membuat trafik jaringan, lalu ada aplikasi lain yang dapat di gunakan 

yaitu FTP, telnet, dll. Ketika aplikasi CBR berjalan pada waktu tertentu, paket akan 

terkirim dari satu node ke node lain.  

3.1.8. Membuat Node Penyerang 

Setelah membuat semua node dan mengatur koneksi dan posisinya, hal 

selanjutnya adalah menetapkan node yang berperan sebagai node penyerang atau 

malicious node. Node penyerang berperan untuk melakukan serangan yang akan di 

simulasikan dan menunjukan hasil dari serangan tersebut. Dalam satu topografi 
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dapat dipilih sembarang node yang dapat berperan menjadi node penyerang dan 

akan dibedakan lewat partisi. 

3.1.9. Simulasi Penyerangan 

Simulasi Penyerangan dilakukan dengan dua jenis jaringan yaitu Sybil 

attack dan hallo flood attack. Simulasi dapat dilakukan dengan memodifikasi file 

aodv.cc pada network simulator dan mengatur agar node penyerang yang ditentukan 

dapat melakukan serangan. Diagram Simulasi Penyerangan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Proses Serangan  

 3.2. Rancangan Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan merekam hasil dari simulasi berupa data berisi 

jumlah paket yang terkirim, waktu pengirman data, dan ukuran data yang diterima 

yang akan diproses dengan menghitung menggunakan rumus parameter QoS yang 

telah ditentukan. Dari hasil QoS akan dianalisa dampak serangan dan dibandingkan 

antara kedua serangan yang disimulasikan. Hasil dari data yang diuji dapat 

digambarkan melalui bentuk tabel. Berikut contoh tabel pengujian yang akan 

digunakan. 
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Tabel 1.2 Hasil Pengujian Serangan 

Serangan QoS 

Sybil Attack Throughput Delay PDR Jitter 

1 penyerang     

2 penyerang     

3 penyerang     

Serangan QoS 

Hello flood Attack Throughput Delay PDR Jitter 

1 penyerang     

2 penyerang     

3 penyerang     

 

Hasil dari pengujian yang dilakukan akan di catat pada tabel seperti pada 

tabel 1.2 diatas. Selanjutnya hasil dari setiap tabel akan dibuat dalam bentuk grafik 

sehingga dapat dianalisa dan diamati dengan lebih mudah. 

3.2.1. Skenario Pengujian Serangan Sybil Attack 

Serangan sybil attack merupakan salah satu dari jenis serangan yang umum 

dan membahayakan sistem jaringan WSN. Dalam serangan ini penyerang akan 

membaur dan menyamar dalam jaringan sebagai node perantara lalu penyerang 

akan membuang packet yang diterimanya sehingga performa jaringan akan 

menurun. Simulasi dilakukan pada NS2 simulator dengan mengubah salah satu 

node perantara sebagai node penyerang dan melakukan serangan.  

 

Gambar 3.5 contoh Sybil Attack 

Sebagai contoh pada Gambar 3.5 diatas, terdapat node no 10 sebagai 

sumber akan mengirim paket ke node no 20 sebagai node tujuan. Node sumber akan 
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mengirim paket ke node tujuan dengan rute terpendek yang ditentukan oleh 

protokol routing. Saat pengiriman paket melalui perantara node no 15 yang 

bertindak sebagai node penyerang akan membuang paket yang diterimanya dari 

sumber sehingga paket tidak sampai ke node tujuan.  

3.2.2. Skenario Pengujian Serangan Hello flood Attack 

Serangan hello flood attack juga merupakan satu dari serangan yang paling 

umum dalam jaringan WSN. Jenis serangan ini menyerang dengan cara node 

penyerang mengirim hello requests yang merupakan permintaan untuk melakukan 

transmisi dalam routing aodv.  

 

Gambar 3.6 contoh hello flood attack 

Pada Gambar 3.6 diatas, adalah contoh gambaran dari hello flood attack, 

penyerang yang ditandai dengan nomer 8 akan mengirimkan paket hello request 

kepada node yang berada di sekitarnya dan akan disebarkan ke node lain. 

 

 

 

 

 

 


