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INTISARI 

 

Masalah utama dengan VANET adalah posisi dari node kendaraan yang selalu 

berubah sehingga menghasilkan transmisi data yang rendah. Untuk meningkatkan kinerja 

protokol routing, penelitian ini akan menggunakan Road Side Unit (RSU). RSU bertindak 

sebagai repeater yang dapat memperkuat sinyal sehingga dapat memperluas jangkauan 

kendaraan untuk mengirim dan menerima data. Penentuan lokasi dan jumlah RSU perlu 

dilakukan dengan menganalisis lokasi penempatan yang optimal, sehingga dapat 

mengurangi jumlah RSU yang diperlukan dan menghemat biaya untuk implementasi 

tanpa mengurangi kinerjanya. Penelitian ini akan membandingkan 2 protokol routing, 

DSR (Dynamic Source Routing) dan AODV (Ad-Hoc On-Demand Distance Vector) 

untuk menentukan protokol routing mana yang cocok untuk jaringan VANET di kota 

Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh lokasi RSU yang optimal 

pada peningkatan kinerja protokol routing DSR dan AODV di lingkungan VANET. Hasil 

dari penelitian ini adalah Road Side Unit (RSU) terbukti dapat meningkatkan performa 

protokol routing DSR dan AODV dalam melakukan pengiriman data. RSU yang 

diletakkan di titik yang optimal pada peta terbukti tetap menunjukkan performa yang 

baik. Hasil pengujian protokol routing AODV setelah meletakkan RSU di titik optimal 

adalah Packet Delivery Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss sebesar 0,00%, dan End to 

End Delay sebesar 0,654715 ms.  Sedangkan untuk protokol routing DSR adalah Packet 

Delivery Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss sebesar 0,00%, dan End to End Delay 

sebesar 1,74788 ms. Hasil simulasi menunjukkan protokol routing AODV lebih baik 

diterapkan untuk jaringan VANET di Kota Mataram karena memiliki end to end delay 

yang lebih baik dari DSR. 

 

Kata kunci : Road Side Unit, Kota Mataram, AODV, DSR, VANET 
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ABSTRACT 

 

The main problem with VANET is that the position of the vehicle node is always 

changing resulting in low data transmission. To improve the performance of routing 

protocols, this research will use Road Side Unit (RSU). The RSU acts as a repeater that 

can amplify the signal so that it can extend the range of the vehicle to send and receive 

data. We must determine the location and number of RSU by analyzing the optimal 

placement location, so that it can reduce the number of RSU needed and save costs for 

implementation without reducing its performance. This research will compare 2 routing 

protocols, DSR (Dynamic Source Routing) and AODV (Ad-Hoc On-Demand Distance 

Vector) to determine which routing protocol is suitable for VANET networks in Mataram 

city. It aims to determine the effect of optimal RSU location on improving the 

performance of DSR and AODV routing protocols in the VANET environment. The 

Renault of this study is Road Side Unit (RSU) has been proven to improve the 

performance of DSR and AODV routing protocols to send data. RSU that is placed at the 

optimal point on the map is proven to still show good performance. The results of testing 

AODV routing protocol after putting the RSU at the optimal point are Packet Delivery 

Ratio of 100.00%, Packet Loss of 0.00%, and End to End Delay of 0.654715 ms. Whereas 

for the DSR routing protocol are Packet Delivery Ratio of 100.00%, Packet Loss of 

0.00%, and End to End Delay of 1.74788 ms. The simulation results show that the AODV 

routing protocol is better applied to the VANET network in Mataram City because it has 

better end to end delay than DSR. 

 

Key Words : Road Side Unit, Mataram City, AODV, DSR, VANET 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Mataram adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Kota 

Mataram adalah 61,30 km² (6.130 Ha). Kota Mataram memiliki luas wilayah terkecil di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang besar. Jumlah 

penduduk Kota Mataram sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, 2015 

sebanyak 450.226 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka jumlah 

kendaraan yang ada juga makin bertambah. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas 

Polda NTB, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi NTB pada tahun 2016 tercatat 

sebanyak 1.624.877 unit, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 7,42%. 

Teknologi komunikasi dapat digunakan untuk membantu komunikasi antar kendaraan. 

Data penting yang dapat dikomunikasikan antar kendaraan seperti kondisi jalan, cuaca, 

keadaan jalan, sinyal darurat, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan untuk komunikasi 

antar kendaraan adalah Vehicular Ad Hoc Network (VANET).  

 VANET merupakan pengembangan dari Mobile Ad Hoc Network (MANET) 

dimana implementasinya berfokus pada pada node kendaraan (vehicle). Teknologi ini 

memungkinkan terjadinya pengiriman data antar kendaraan, kendaraan dengan Road Side 

Unit (RSU), serta antar Road Side Unit meskipun tidak terdapat infrastruktur jaringan 

yang tetap di antara pengirim dan penerima [1]. Komunikasi dapat terjadi dengan cara 

saling mengirimkan data antar kendaraan sehingga data dapat sampai ke kendaraan 

tujuan. Salah satu kunci keberhasilan pengiriman data pada VANET adalah algoritma 

pemilihan jalur yang merupakan tugas protokol routing.  

Performa suatu jaringan tergantung pada kinerja protokol routing. Transmisi data 

yang rendah mengakibatkan komunikasi antar kendaraan pada lingkungan VANET juga 

semakin memburuk. Hal ini dikarenakan posisi kendaraan yang selalu berubah. Maka 

topologi yang tercipta selalu berubah sesuai mobilitas kendaraan tersebut. Road Side Unit 

dapat digunakan untuk membantu protokol routing dalam melakukan komunikasi antar 

kendaraan. RSU berperan sebagai repeater yang dapat menguatkan sinyal sehingga dapat 

memperluas jangkauan kendaraan dalam mengirim dan menerima data. Pada kondisi 

nyata, khususnya di Kota Mataram banyak terdapat persimpangan jalan, tentunya tidak 

efektif apabila meletakkan RSU di setiap persimpangan jalan. Maka harus dilakukan 
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pemilihan terhadap lokasi dan jumlah RSU yaitu dengan melakukan analisis lokasi 

penempatan RSU yang optimal, sehingga dapat mengurangi jumlah RSU yang diperlukan 

dan dapat menghemat biaya untuk implementasi tanpa mengurangi performanya. 

Penentuan lokasi RSU yang optimal adalah jalur yang memiliki tingkat kepadatan 

kendaraan yang rendah, karena jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi dianggap tidak 

memerlukan RSU karena data dapat dikirimkan secara langsung antar kendaraan. Selain 

itu penempatan RSU juga harus mempertimbangkan jumlah kendaraan minimum yang 

dibutuhkan untuk transmisi data yang stabil pada suatu jalan. Dengan membandingkan 

jumlah kendaraan minimum yang dibutuhkan pada suatu jalan dengan tingkat kepadatan 

kendaraan, maka dapat dianalisis jalan mana yang membutuhkan RSU untuk membantu 

komunikasi data antar kendaraan. Setelah jalan yang memerlukan RSU ditentukan, maka 

diperlukan suatu cara untuk menentukan posisi RSU agar dapat meng-cover seluruh area 

pada peta. Penentuan cakupan area wireless menggunakan heksagon dapat digunakan 

untuk menentukan posisi RSU agar seluruh area pada peta dapat dijangkau dan dapat 

mengurangi lagi jumlah RSU yang digunakan.  Jalur yang digunakan adalah jalan 

protokol di Kota Mataram. Pada penelitian ini akan dibandingkan 2 protokol routing yaitu 

DSR (Dynamic Source Routing) dan AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector).  

Pemilihan kedua protokol tersebut dikarenakan protokol routing reaktif lebih baik 

kinerjanya dibandingkan dengan protokol routing proaktif pada jaringan dengan 

mobilitas tinggi [3]. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan kinerja kedua protokol 

routing tersebut sebelum dan sesudah dilakukan pemilihan lokasi RSU yang optimal pada 

jaringan VANET. Implementasi pada lingkungan VANET dapat dilakukan dengan 

menggunakan simulasi sehingga hasilnya dapat dipelajari dengan baik. Simulasi untuk 

penentuan lokasi RSU di Kota Mataram ini menggunakan Network Simulator 2 (NS2), 

Simulation of Urban Mobility (SUMO), dan Java OpenSteetMap Editor (JOSM).  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

tentang “Penentuan Lokasi Road Side Unit yang Optimal untuk Meningkatkan Rasio 

Pengiriman Paket Data pada Jaringan VANET (Studi Kasus : Kota Mataram)”. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penentuan lokasi RSU yang optimal terhadap 

peningkatan performa protokol routing DSR dan AODV pada lingkungan VANET. 

Penelitian ini menggunakan peta Kota Mataram untuk menggambarkan jalur lalu lintas 

pergerakan node yang akan disimulasikan pada lingkungan VANET di NS2,  karena peta 

Kota Mataram terdapat persimpangan jalan yang cukup banyak sehingga peletakan RSU 
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pada setiap persimpangan jalan akan menjadi tidak optimal. Maka diperlukan 

pengurangan jumlah RSU pada persimpangan jalan dengan menentukan lokasi yang 

optimal tanpa mengurangi performanya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menentukan lokasi Road Side Unit yang optimal untuk komunikasi 

kendaraan di Kota Mataram? 

2. Bagaimana efektivitas penentuan lokasi Road Side Unit yang optimal dalam 

meningkatkan kinerja protokol routing DSR dan AODV? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini antara lain : 

1. Simulasi dilakukan dengan menggunakan network simulator 2 (NS2) versi 2.35, 

simulation of urban mobility (SUMO) versi 0.32.0, dan java open street map editor 

(JOSM). 

2. Protokol routing yang digunakan adalah Dynamic Source Routing (DSR) dan Ad hoc 

On Demand Distance Vector (AODV). 

3. Jalur simulasi menggunakan peta Kota Mataram yang didapat dari OpenStreetMap. 

4. Jumlah kendaraan yang digunakan sesuai dengan data real pada Kota Mataram. 

5. Kecepatan node yang digunakan sesuai dengan data real pada Kota Mataram. 

6. Data kendaraan sesuai dengan data Dinas Perhubungan Kota Mataram, yaitu tingkat 

kepadatan kendaraan di jalur protokol. 

7. Parameter yang digunakan yaitu packet delivery ratio (PDR), packet loss, dan end to 

end delay (E2D). 

8. Percobaan pengiriman data dilakukan dengan 1 node pengirim dan 1 node penerima 

yang tidak bergerak (statis). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan lokasi Road Side Unit yang optimal untuk komunikasi kendaraan di kota 

Mataram. 
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2. Mengevaluasi efektivitas penentuan lokasi Road Side Unit yang optimal dalam 

meningkatkan kinerja protokol routing DSR dan AODV. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan saran penempatan Road Side Unit yang optimal untuk 

komunikasi kendaraan di kota Mataram. 

2. Dapat mengetahui protokol routing reaktif yang cocok diterapkan pada lingkungan 

VANET, khususnya peta kota Mataram. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

1. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penulisan tugas akhir, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjuan pustaka yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya dan menjelaskan penelitian yang diusulkan pada tugas 

akhir, serta berisi uraian mengenai dasar-dasar teori mengenai segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam penelitian, baik berupa bidang penelitian yang dilakukan, metode 

atau konsep yang digunakan, dan program yang diperlukan selama penelitian 

dilakukan. 

3. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi perencanaan simulasi jaringan, membahas langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian, konsep penelitian yang digunakan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pelaksanaan simulasi dan analisis hasil simulasi dari skenario 

penelitian yang telah dilakukan. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari analisis hasil pengujian skenario 

penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan sebagai masukan untuk 

digunakan pada penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pradana pada tahun 2017 melalukan penelitian tentang evaluasi performa protokol 

routing DSR dan AODV pada jaringan VANET untuk keselamatan transportasi. Dalam 

penelitian ini dilakukan analisis kinerja dari routing protocol DSR dan AODV pada 

jaringan VANET yang akan disimulasikan dengan Network Simulator 2 (NS-2). Dari 

hasil simulasi diperoleh bahwa dalam lingkungan perkotaan, protokol routing DSR lebih 

baik dibandingkan AODV. Protokol routing DSR memiliki nilai performansi yang lebih 

baik pada parameter yang digunakan pada kondisi ketika terjadi insiden yaitu packet 

delivery ratio, average throughput , routing overhead, normalized routing load, dan end 

to end delay dengan nilai rata-rata 80.44%;82.01%, 431.61 kbps;436.63 kbps, 0.96;0.82, 

1.06;0.96, dan 3.45 ms;3.51 ms, sedangkan pada AODV memiliki nilai rata-rata 

77.84%;79.87%, 419.64 kbps;421.22 kbps, 1.48;1.16, 1.86;1.56, dan 3.56 ms;3.62 ms. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa protokol routing DSR lebih unggul digunakan pada 

mobil jenis perkotaan dengan kondisi lingkungan perkotaan. Kelebihan penelitian ini 

adalah terdapat hasil yang jelas mana protokol routing yang lebih baik untuk jaringan 

VANET dilihat dari parameter yang digunakan. Kekurangan dari penelitian ini adalah 

simulasi dijalankan tidak menggunakan data real dari kondisi nyata.  

Terapian pada tahun 2017 meneliti tentang perbandingan kinerja protokol routing 

pada jaringan VANET. Penelitian ini membandingkan protokol routing AODV, 

AOMDV, DSDV, dan DSR berdasarkan beberapa parameter yaitu troughput, end to end 

delay, dan packet delivery ratio dengan dengan menggunakan jumlah kendaraan yang 

berbeda-beda. Protokol AODV terbukti lebih baik dari protokol routing lainnya. AODV 

lebih baik pada jaringan dengan lingkungan yang besar maupun kecil, namun protokol 

ini mengkonsumsi energi yang lebih besar. AOMDV memberikan hasil yang menengah 

dibandingkan protokol lainnya pada semua parameter uji.  Terdapat end to end delay yang 

besar pada protokol DSR. Sedangkan DSDV memiliki throughput dan packet delivery 

ratio yang lebih kecil dibandingkan protokol routing yang lain dengan jumlah node yang 

berbeda-beda. Kelebihan penelitian ini adalah terdapat hasil yang jelas mana protokol 

routing yang lebih baik untuk jaringan VANET dilihat dari parameter yang digunakan. 
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Kekurangan dari penelitian ini adalah simulasi dijalankan tidak menggunakan data real 

dari kondisi nyata. 

Prakarsa pada tahun 2016 dalam penelitiannya yang tentang optimasi kinerja 

protokol routing dengan Static Intersection Node dapat digunakan untuk mengirimkan 

data antar node pada VANET. SIN diletakkan di setiap persimpangan jalan sebagai 

repeater dalam pengiriman data di lingkungan VANET. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa keberadaan SIN terbukti dapat meningkatkan performa protokol AODV dalam 

melakukan pengiriman data. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan Packet 

Delivery Ratio dari 52% ke 84% dan turunnya Packet Loss dari 61,2 menjadi 33,6 serta 

turunnya End to End Delay dari 4,82 menjadi 1,47. Kelebihan dari penelitian ini adalah 

menggunakan peta nyata. Kekurangan dari penelitian ini yaitu mobilitas yang dijalankan 

pada simulasi secara acak (random), sehingga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya 

pada peta. 

Penelitian lanjutan dari Prakarsa pada tahun 2016, dimana telah terbukti bahwa 

keberadaan Road Side Unit (Static Intersection Node) pada lingkungan VANET dapat 

meningkatkan pengiriman data. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada pencarian 

lokasi Road Side Unit yang optimal dimana dengan meletakkan Road Side Unit pada 

lokasi yang optimal akan didapatkan peningkatan pengiriman data dengan jumlah Road 

Side Unit yang minimal. Posisi optimal disini adalah jalur yang dimana jumlah kendaraan 

yang melalui jalur tersebut dibawah rata–rata jumlah kendaraan yang melalui jalan lain. 

Pada penelitian ini terjadi peningkatan rasio pengiriman data sampai 20% dengan 

meletakkan Road Side Unit pada ruas jalan yang relatif sedikit dilalui oleh kendaraan. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah terdapat pertimbangan untuk meletakkan RSU, yaitu 

dengan memilih jalur dengan tingkat kepadatan kendaraan yang rendah. Kekurangan dari 

penelitian ini adalah tingkat kepadatan jalan yang digunakan pada simulasi adalah 

random dan tidak berdasarkan data real dari kondisi kepadatan jalan sebenarnya. 

 

2.2 Penelitian yang Diusulkan 

Penelitian yang diusulkan adalah penentukan lokasi dan jumlah Road Side Unit 

yang optimal tanpa mengurangi performanya. Dengan demikian diharapkan dapat 

meminimalisir jumlah Road Side Unit yang dipasang namun tetap mengoptimalkan 

Packet Delivery Ratio. Penelitian yang dilakukan akan membandingkan routing protokol 

DSR dan routing protocol AODV pada lingkungan VANET dengan menggunakan NS 2. 
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Penelitian akan dilakukan menggunakan peta Kota Mataram yang didapat dari website 

openstreetmap. 

Penelitian akan dilakukan dengan 3 skenario yang berbeda, yaitu skenario 

pengiriman paket yang akan dikirim dari node pengirim ke node penerima tanpa 

menggunakan RSU, dengan meletakkan RSU di setiap persimpangan jalan, dan dengan 

meletakkan RSU di tempat yang paling optimal. Kemudian dilakukan perbandingan 

kinerja protokol routing DSR dan AODV sebelum dan pengurangan jumlah RSU. 

 

2.3 Dasar Teori 

Dasar teori pada Tugas Akhir ini berisi penjelasan mengenai tools dan segala 

sesuatu yang berkaitan dan digunakan dalam penelitian. 

 

2.3.1 Vehicular Ad Hoc Network (VANET) 

VANET merupakan pengembangan dari mobile ad hoc network (MANET). 

VANET membangun jaringan Wireless Ad Hoc yang meliputi Inter-Vehicle 

Communication (IVC), Vehicle do Roadside (V2R), atau Roadside do Roadside (R2R). 

Hal yang membedakan VANET dengan MANET adalah mobilitas pada VANET terbatas 

pada jalan (road) yang telah ditentukan dari peta (map). Mobilitas ini dapat 

mengakibatkan perubahan susunan node. VANET membentuk jaringan multi-hop antar 

node yang dapat digunakan untuk mengirimkan data kepada node lain ataupun road side 

unit [10]. 

 

2.3.2 Road Side Unit (RSU) 

Road Side Unit (RSU) adalah perangkat gelombang yang biasanya dipasang di 

sepanjang sisi jalan atau di lokasi khusus seperti di persimpangan atau di dekat tempat 

parkir. RSU dilengkapi dengan suatu perangkat jaringan untuk Dedicated Short Range 

Communication (DSRC) berdasarkan teknologi radio IEEE 802.11p, dan dapat 

dilengkapi dengan perangkat jaringan lain sehingga dapat digunakan untuk komunikasi 

di dalam jaringan infrastruktur. Dalam jaringan VANET, RSU berperan sebagai repeater 

yang dapat menguatkan sinyal sehingga dapat memperluas jangkauan kendaraan dalam 

mengirim dan menerima data. 
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2.3.3 Penggambaran Wireless Coverage Area menggunakan Heksagon 

Penggambaran cakupan area nirkabel (wireless coverage area) secara geografis 

menggunakan penggambaran secara heksagonal bukan berupa penggambaran lingkaran 

dalam pemaparan konfigurasi sel [21]. 

 

Gambar 2.1 Perbandingan penggambaran secara heksagonal dan lingkaran 

 

Jika sel digambarkan dalam bentuk lingkaran dan lainnya maka penggambaran sel 

yang satu dengan yang lainnya tidak akan dapat saling bersinggungan dengan sempurna. 

Pada sistem sel ini, semua daerah dapat dicakup tanpa adanya batas sel yang satu dengan 

yang lainnya, sehingga kurva heksagonal lebih mewakili karena cakupan area dapat 

tergambarkan dengan rapi serta mencakup keseluruhan area. Setiap sel terbagi dalam 

beberapa sektor atau area individu untuk efisiensi cakupan area secara keseluruhan 

sehingga tidak terjadi adanya blank spot. 

 

2.3.4 Dynamic Source Routing (DSR) 

Dynamic Source Routing merupakan on-demand routing yang hanya melakukan 

discovery routing apabila rute dibutuhkan oleh source node. Pada routing protocol ini 

terdapat 2 mekanisme yaitu Routing Discovery untuk pencarian rute dan Routing 

Maintenance sebagai solusi apabila terjadi kerusakan rute. 

Routing protocol DSR mempunyai fitur source routing dimana source node 

sebagai pengirim paket mengetahui rute lengkap menuju node tujuan yang disimpan 

dalam sebuah memori (cache routing) dan diletakkan pada header dalam paket data yang 

dikirim [9]. 
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2.3.3.1 Routing Discovery dan Routing Maintenance 

Terdapat beberapa tahap pencarian rute pada routing protocol DSR, diantaranya 

sebagai berikut [9]: 

1. Saat node sumber (S) membutuhkan suatu rute menuju node tujuan (D), tahap awal 

yang dilakukan oleh node sumber adalah menyiarkan paket routing request (RREQ) 

menuju node tetangganya. 

2. Setiap node yang menerima RREQ akan meng-update informasi jalur menuju 

pengirim di dalam routing cache-nya, menambahkan alamatnya ke dalam paket RREQ 

dan kemudian akan mengirim RREQ tersebut menuju tetangganya. 

3. Apabila node yang menerima RREQ memiliki informasi rute menuju node tujuan, 

maka node tersebut akan mengirim paket RREP kembali menuju node sumber melalui 

reverse path yang diciptakan RREQ setiap kali flooding dilakukan. Namun, jika node 

yang menerima RREQ tidak memiliki informasi rute menuju node tujuan, maka node 

tersebut akan menyiarkan ulang RREQ ke node tetangganya. 

4. Apabila terjadi masalah pada rute, routing maintenance yang digunakan untuk 

mendeteksi kerusakan rute akan mengirimkan paket routing error (RERR) menuju 

source node dan source node akan memeriksa cache route apakah masih ada rute 

cadangan yang dapat digunakan. Route request akan kembali disiarkan apabila tidak 

terdapat rute pada cache route untuk discovery route. 

 

2.3.5 Ad-Hoc On-Demand Distance Vector (AODV) 

AODV merupakan on-demand routing yang hanya melakukan route discovery 

apabila rute dibutuhkan oleh node sumber. AODV memiliki ciri utama yaitu menjaga 

timer-based state pada setiap node sesuai dengan penggunaan tabel routing. AODV 

memiliki route discovery berupa Route Request (RREQ) dan Route Reply (RREP) serta 

route maintenance berupa data, route update, juga route eror [13]. 

 

 

2.3.4.1 Routing Discovery dan Routing Maintenance 

Terdapat beberapa tahap pencarian rute pada routing protocol AODV, 

diantaranya sebagai berikut  [7]: 
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1. Di saat node sumber (S) membutuhkan suatu rute menuju node tujuan (D), tahap awal 

yang dilakukan oleh node sumber adalah menyiarkan paket route request (RREQ) 

menuju node tetangganya. 

2. Apabila node yang menerima RREQ memiliki informasi rute menuju node tujuan, 

maka node tersebut akan mengirim paket RREP kembali menuju node sumber melalui 

reverse path yang diciptakan RREQ setiap kali flooding dilakukan. Namun, jika node 

yang menerima RREQ tidak memiliki informasi rute menuju node tujuan, maka node 

tersebut akan menyiarkan ulang RREQ ke node tetangganya. 

3. Node yang menerima RREQ dengan nilai source address dan broadcast ID yang sama 

dengan RREQ yang diterima sebelumnya, akan mempertahankan RREQ yang sudah 

diterima di awal dan membuang RREQ baru. 

4. Ketika sebuah node yang memiliki informasi rute menuju node tujuan menerima 

RREQ, maka node tersebut akan melakukan perbandingan antara nilai destination 

sequence number yang dia miliki dengan nilai destination sequence number yang ada 

di RREQ berdasarkan nilai yang lebih besar. Apabila nilai destination sequence 

number yang ada di RREQ lebih besar dari nilai yang dimiliki oleh node maka paket 

RREQ tersebut akan disiarkan kembali ke node tetangganya, namun apabila nilai 

destination sequence number yang ada di node lebih besar atau sama dengan nilai yang 

ada di RREQ maka node tersebut akan mengirim route reply (RREP) menuju node 

sumber menggunakan reverse path. 

5. Apabila terjadi masalah pada rute, route maintenance yang digunakan untuk 

mendeteksi kerusakan rute akan mengirimkan paket route eror (RERR) menuju source 

node dan source node akan kembali menyiarkan paket route request (RREQ) dalam 

proses route discovery. 

6. Informasi timeout (masa aktif rute) diinformasikan oleh Intermediate node yang 

menerima RREP, dan informasi rute sumber ke tujuan akan dihapus apabila waktu 

timeout telah habis.  

 

2.3.6 Simulation of Urban Mobility (SUMO) 

SUMO merupakan paket simulasi lalu lintas yang bersifat open-source yang 

memiliki kelengkapan fitur dan permodelannya, termasuk kemampuan jalannya jaringan 

untuk membaca format yang berbeda, permintaan dengan skala besar hingga pengaturan 

routing dan semua yang berhubungan dengan penelitian pergerakan dalam lalu lintas 
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yang berfokus pada daerah penduduk padat (urban). SUMO terdiri dari beberapa macam 

tools yang digunakan dalam membangun simulasi lalu lintas pada tahap yang berbeda, 

diantaranya yaitu [3]: 

 Netconvert, berfungsi untuk melakukan konversi dari peta seperti OpenSteetMap 

menjadi format mentah SUMO.  

 Netgenerate, berfungsi untuk membuat peta berbentuk seperi grid, spider dan bahkan 

random network. Sebelum melakukan proses netgenerate, pengguna dapat membuat 

traffic light pada peta dan menentukan kecepatan maksimum jalan. Hasil dari 

netgenerate ini berupa file dengan ekstensi (.net.xml).   

 randomTrips.py,  berfungsi membuat rute random yang akan dilalui oleh kendaraan 

dalam simulasi.  

 route2trips.py, berfungsi membuat detail perjalanan setiap kendaraan berdasarkan 

output dari randomTrips.py.  

 duarouter, tool yang berfungsi melakukan perhitungan rute berdasarkan definisi 

yang diberikan dan memperbaiki kerusakan rute.  

 sumo-gui, GUI untuk melihat simulasi yang dilakukan oleh SUMO secara grafis. 

 traceExporter.py. tool yang berfungsi untuk mengkonversi output dari sumo menjadi 

format yang dapat digunakan pada simulator lain. 

 

2.3.7 OpenStreetMap (OSM) 

OSM merupakan sebuah peta dunia yang dapat diakses dan diubah atau 

memperbaharui data untuk membuat peta yang lebih akurat, terperinci dan up-to-date  

secara gratis oleh siapapun. OSM sebagai “Wikipedianya Peta” memiliki peta yang lebih 

rinci daripada Google Maps, karena setiap menit terdapat pembaharuan pada peta OSM. 

Hal ini terjadi karena lebih dari dua juta yang terdaftar editor OSM yang terus-menerus 

membuat perubahan peta di seluruh dunia [3]. 

 

2.3.8 Network Simulator 2 (NS2) 

NS-2 adalah suatu interpreter yang object-oriented yang bersifat open source 

untuk menunjukkan simulasi jaringan yang melibatkan Local Area Network (LAN), Wide 

Area Network (WAN), jaringan nirkabel (wireless), dan jaringan ad hoc. Keuntungan 

menggunakan Network Simulator sebagai alat simulasi pembantu analisis dalam riset, 

yaitu Network Simulator dilengkapi dengan tools validasi untuk menguji kebenaran 
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pemodelan suatu sistem, seperti media, protokol, dan komponen jaringan yang lengkap 

dengan perilaku trafiknya yang telah disediakan pada library Network Simulator . NS-2 

menggunakan dua bahasa pemrograman untuk sebuah simulasi, yaitu bahasa C++ yang 

bertugas untuk mengimplementasikan bagian-bagian jaringan yang akan disimulasikan 

dan bahasa Otcl, untuk menulis skenario simulasi jaringan. NS-2 dapat digunakan di 

berbagai macam sistem operasi GNU seperti Linux, FeeBSD, OS X, Solaris dan 

Windows (dijalankan dengan menggunakan Cygwin) [3]. 



24 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Gambar 3.1 merupakan diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah yang 

akan dilakukan pada penelitian ini. 

MULAI

Studi Literatur

Merancang Skenario Simulasi

Pengujian Skenario Simulasi

Hasil sesuai dengan yang diharapkan?

Analisis Hasil Pengujian

Penarikan Kesimpulan

Dokumentasi Laporan

SELESAI

tidak

Menentukan Posisi RSU yang Optimal

ya

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian 

 

3.1.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya terkait penelitian yang akan dilakukan. Pengkajian dilakukan terhadap 

berbagai jurnal dan paper mengenai performa routing protocol DSR dan AODV, 

peningkatan performa protokol routing pada VANET dengan menggunakan Road Side 

Unit, dan beberapa penelitian lainnya yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. 
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3.1.2 Penentuan Lokasi RSU yang Optimal 

Lokasi RSU yang optimal adalah jalur yang memiliki tingkat kepadatan 

kendaraan yang rendah, karena jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi dianggap tidak 

memerlukan RSU dikarenakan data dapat dikirimkan secara langsung antar kendaraan. 

Tingkat kepadatan kendaraan didapat dari data Dinas Perhubungan Kota Mataram. Jalur 

yang digunakan adalah jalan-jalan protokol yang ada di Kota Mataram. 

Selain itu penempatan RSU juga harus mempertimbangkan jumlah kendaraan 

minimum yang dibutuhkan untuk transmisi data yang stabil pada suatu jalan. Jarak 

transmisi minimum yang dibutuhkan antar kendaraan dalam jaringan VANET untuk 

dapat berkomunikasi dengan baik adalah 300m [2]. Jumlah kendaraan minimum yang 

dibutuhkan di suatu jalan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3-1) : 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 =  
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙
     (3-1) 

Selanjutnya dibandingkan jumlah kendaraan minimum yang dibutuhkan pada 

suatu jalan dengan tingkat kepadatan jalan, maka dapat dianalisis jalan mana yang 

membutuhkan RSU untuk membantu komunikasi data antar kendaraan. Apabila tingkat 

kepadatan kendaraan lebih kecil dari jumlah kendaraan minimum, maka perlu diletakkan 

RSU pada jalan tersebut. Penentuan lokasi RSU yang optimal berdasarkan pada analisis 

data kepadatan jalan sesuai dengan kondisi nyata pada Kota Mataram. Setelah posisi yang 

paling optimal ditemukan, dilakukan pengurangan jumlah RSU. RSU akan diletakkan di 

setiap persimpangan jalan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang lebih kecil 

dari jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk transmisi yang optimal. 

Kemudian untuk menentukan posisi RSU agar dapat mencangkup seluruh area 

pada peta, maka digunakan penentuan cakupan area wireless menggunakan heksagon. 

Metode ini membagi-bagi peta dengan menggunakan beberapa bentuk heksagon (segi 6) 

dan RSU akan diletakkan di persimpangan jalan yang berada di tengah-tengah jari-jari 

heksagon tersebut. Jari-jari heksagon yang digunakan adalah 300 m sesuai dengan jarak 

transmisi minimum. Dengan menggunakan cara ini, akan dapat mengurangi jumlah RSU 

yang digunakan sekaligus dapat meng-cover seluruh area yang ada pada peta. 
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3.1.3 Merancang Skenario Simulasi  

Gambar 3.2 merupakan blok diagram yang menggambarkan rancangan skenario 

simulasi yang akan digunakan dalam penelitian : 

 

Gambar 3.2 Rancangan skenario simulasi 
 

a. Membangun peta  jalan 

Pembangunan peta yang akan dilalui kendaraan pada penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan OpenStreetMap (OSM). Penelitian ini menggunakan peta Kota 

Mataram yang didapat dari website http://openstreetmap.org. Hasil dari proses ini berupa 

peta daerah Kota Mataram yang telah dipilih dengan format .osm. 

 

b. Perancangan skenario kendaraan 

Setelah peta disimpan dalam format .osm maka langkah selanjutnya adalah 

membuat mobilitas kendaraan menggunakan program SUMO (Simulation for Urban 

Mobility). Langkah-langkahnya terlihat pada Gambar 3.3 : 

MULAI

map.net.xml <== netconvert(map.osm)

trip.trips.xml <== randomTrips.py(map.net.xml, jumlahKendaraan)

route.rou.xml <== duarouter(map.net.xml, trip.trips.xml)

SELESAI

 

Gambar 3.3 Langkah-langkah merancang skenario kendaraan 

http://openstreetmap.org/
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Berikut merupakan penjelasan dari langkah-langkah tersebut : 

a. netconvert untuk mengubah format peta dari .osm menjadi .net.xml  

b. randomTrips.py untuk membuat mobilitas kendaraan secara acak. 

c. duorouter untuk menggabungkan mobilitas kendaraan ke dalam peta. 

d. sumo berfungsi melakukan simulasi lalu lintas berdasarkan data-data yang didapatkan 

dari netconvert dan randomTrips.py. File keluaran disimpan dengan format .xml. 

e. traceExporter.py berfungsi mengkonversi output dari sumo menjadi format yang dapat 

digunakan pada simulator lain, pada penelitian ini dilakukan konversi ke dalam format 

.tcl yang akan digunakan pada Network Simulator 2 (NS2). 

Setelah membuat mobilitas kendaraan, maka selanjutnya akan dilakukan 

percobaan pengiriman data dengan menggunakan NS2 sesuai dengan skenario simulasi. 

 

c. Simulasi VANET dengan NS2 

Setelah mobilitas kendaraan dibuat, maka selanjutnya akan dilakukan percobaan 

pengiriman data dengan menggunakan NS2. Pada penelitian ini, percobaan pengiriman 

data dilakukan dengan menggunakan 3 skenario pengiriman data yang berbeda pada dua 

buah routing protocol, yaitu routing protocol DSR dan routing protocol AODV. 

Adapun skenario pengiriman data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut  : 

1. Percobaan pengiriman data tanpa menggunakan Road Side Unit. 

2. Percobaan pengiriman data dengan Road Side Unit di setiap persimpangan jalan 

Skenario ini dijalan dengan beberapa langkah yaitu : 

a. Mendaftarkan setiap koordinat setiap persimpangan jalan 

b. Meletakkan Road Side Unit pada setiap persimpangan jalan.  

c. Melakukan pengiriman data berdasarkan parameter uji kinerja. 

3. Percobaan pengiriman data dengan Road Side Unit di persimpangan jalan tertentu 

Skenario ini dijalan dengan beberapa langkah yaitu : 

a. Melakukan analisis penentuan lokasi RSU yang paling optimal berdasarkan 

perbandingan jalur dengan tingkat kepadatan kendaraan yang rendah dan jumlah 

kendaraan minimum yang dibutuhkan untuk komunikasi kendaraan yang stabil 

di suatu jalan berdasarkan data real di Kota Mataram. 

b. Melakukan pengurangan jumlah RSU. 

c. Melakukan pengiriman data berdasarkan parameter uji kinerja. 
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d. Filtering File Trace 

Terdapat beberapa parameter yang akan digunakan untuk menganalisis hasil 

pengujian dari skenario penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah : 

1. Packet Delivery Ratio (PDR) 

PDR dihitung dari perbandingan antara paket yang dikirim dengan paket yang 

diterima. PDR dihitung dengan menggunakan persamaan : 

      𝑃𝐷𝑅 =
received

sent
 × 100      (3-2) 

Dengan, received adalah banyaknya paket data yang diterima dan sent adalah 

banyaknya paket data yang dikirimkan [15]. 

2. Packet Loss (PL) 

Packet loss adalah paket yang gagal sampai ke tujuan [7]. Packet loss didapatkan 

dengan rumus sebagai berikut : 

   𝑃𝐿 =
sent−received

sent
       (3-3) 

Dengan, received adalah banyaknya paket data yang diterima dan sent adalah 

banyaknya paket data yang dikirimkan [15]. 

 

3. End to End Delay (E2D) 

Delay atau E2D adalah waktu yang dibutuhkan paket dalam jaringan atau waktu jeda 

dalam pengiriman paket dari pengirim ke penerima [16]. E2D dihitung menggunakan 

persamaan :  

  𝐸2𝐷 =
∑ 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑[𝑖]− 𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡[𝑖]

𝑖=0

𝑖≤𝑠𝑒𝑛𝑡

sent
       (3-4) 

Dengan, 𝑡𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑[𝑖] adalah waktu penerimaan paket dengan urutan ke-i, 𝑡𝑠𝑒𝑛𝑡[𝑖] 

adalah waktu pengiriman paket dengan urutan ke-i, dan sent adalah banyaknya paket 

data yang dikirimkan [15]. 

 

3.1.4 Pengujian Skenario Simulasi  

Pada penelitian ini akan dilakukan pengiriman data dari sebuah node yang berada 

pada salah satu sisi peta kepada node lain yang berada pada sisi peta lainnya tanpa adanya 

hubungan secara langsung antar kedua node tersebut. Data  yang dikirim adalah paket 

data CBR (Constant Bit Rate). Routing protocol  yang digunakan adalah DSR dan 

AODV. Untuk meningkatkan komunikasi antar kendaraan dalam pengiriman paket data, 
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penelitian ini menggunakan Road Side Unit yang diletakkan di persimpangan jalan 

tertentu. Pemilihan lokasi RSU berdasarkan analisis data kepadatan kendaraan di tiap-

tiap jalan di Kota Mataram untuk membantu komunikasi antar kendaraan. 

Dilakukan dua tahap pengujian skenario pada penelitian ini yaitu pengujian 

skenario dengan routing protocol DSR dan AODV. Pada pengujian yang akan dilakukan 

terdapat 3 skenario pengiriman data antar node yaitu pengiriman data tanpa menggunakan 

RSU, pengiriman data dengan RSU di setiap persimpangan jalan dan pengiriman data 

dengan menggunakan dengan RSU di persimpangan jalan tertentu. Kemudian akan 

dilakukan perbandingan antara kedua protokol routing tersebut sebelum dan sesudah 

pengurangan jumlah RSU dilakukan.

 

3.1.5 Analisis Hasil Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan proses analisis terhadap hasil yang diperoleh dari proses 

pengujian skenario penelitian yang dilakukan. Hasil yang diharapkan adalah dengan 

melakukan analisis penempatan lokasi RSU yang paling optimal, dapat mengurangi 

jumlah RSU yang digunakan dan dapat menghemat biaya tanpa mengurangi 

performanya. Script AWK digunakan untuk menganalisis parameter uji kinerja yang 

menjadi acuan yaitu packet delivery ratio (PDR), packet loss (PL), dan end to end delay 

(E2D). 

 

3.1.6 Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini akan dilakukan review terhadap hasil pengujian skenario, untuk 

mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari skenario yang telah diuji. Sehingga, dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran sebagai masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

3.2 Lingkungan Uji Coba 

Uji coba dilakukan dengan menggunakan Laptop ASUS GL-551VW dengan 

spesifikasi perangkat yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan parameter lingkungan uji coba 

penelitian yang digunakan pada NS-2 dapat dilihat pada Tabel 3.2 : 
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Tabel 3.1 Spesifikasi perangkat keras yang digunakan 

Komponen Spesifikasi 

CPU Intel® CoreTM i7-76700HQ CPU @ 2.60 GHz  

Sistem Operasi Linux Ubuntu 16.04 LTS 64-bit 

Memori 8 GB DDR4 

Harddisk  500 GB 

 

Adapun perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Network Simulator 2 (NS2) versi 2.35 untuk melakukan simulasi VANET. 

 Simulation of Urban Mobility (SUMO) untuk membuat skenario mobilitas VANET. 

 Java OpenStreetMap (JSOM) untuk  menyunting peta yang didapat dari 

OpenStreetMap. 

 

Tabel 3.2 Parameter lingkungan uji coba penelitian 

No Parameter  Spesfikasi 

1 Network Simulator NS-2.35 

2 Routing Protocol DSR, AODV 

3 Waktu simulasi 100 detik 

4 Area simulasi sesuai dengan data real pada Kota Mataram 

5 Jumlah kendaraan sesuai dengan data real pada Kota Mataram 

6 Kecepatan kendaraan sesuai dengan data real pada Kota Mataram 

7 Tipe data UDP (CBR) 

8 Protocol MAC IEEE 802.11p 

9 Peta Peta nyata (Kota Mataram) 

10 Tipe kanal Wireless Channel 
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3.3 Proses Route Discovery Dynamic Source Routing (DSR) 

Broadcast paket  RREQ 

ke node tetangga

Node Tetangga 

adalah tujuan?

Cek paket 

RREQ

Node pernah 

terima paket 

RREQ?

Buang paket RREQ

Kirim paket  RREP ke 

node asal RREQ

Node sumber?

Kirim paket data ke 

node tujuan 

Selesai

Mulai

ya

ya

tidak

tidak

ya

tidak

 

Gambar 3.4 Route discovery pada DSR 

 

Gambar 3.4 menunjukkan route discovery DSR dengan mengirim paket 

RouteRequest (RREQ) ke node tetangganya. Route discovery adalah mekanisme 

pengiriman paket dari node sumber ke node tujuan, tanpa mengetahui rute pengirimnya. 

Paket RREQ kemudian diteruskan melalui node perantara sampai menemukan node yang 

dituju. Saat paket RREQ sampai di node tujuan, maka node tujuan akan mengirimkan 

kembali paket RouteReply (RREP). Sedangkan rute lainnya akan disimpan pada route 

cache yang akan digunakan apabila terjadi masalah antar node [16]. 

Keuntungan penggunaan DSR ini adalah intermediate node tidak perlu 

memelihara secara up to date informasi routing pada saat melewatkan paket, karena 

setiap paket selalu berisi informasi routing di dalam header-nya. Routing jenis ini juga 

menghilangkan proses periodic route advertisement dan neighbor detection yang 
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dijalankan oleh routing adhoc lainnya. Dibandingkan dengan on demand routing lainnya 

DSR memiliki kinerja yang paling baik dalam hal throughput dan routing overhead  [17]. 

 

3.4 Proses Route Discovery Ad-Hoc On Demand Distance Vector (AODV) 

Broadcast paket  RREQ 

ke node tetangga

Node punya 

informasi menuju 

node tujuan?

Cek paket 

RREQ

source ID dan 

broadcast ID yang 

sama?

Buang paket RREQ

Destination 

sequence number 

node >= RREQ

Kirim paket data ke 

node tujuan 

Selesai

Mulai

ya

tidak

ya

tidak

tidak

Kirim paket RREP 

menuju node sumber

ya

 

Gambar 3.5 Route discovery pada AODV 
 

Gambar 3.5 menunjukkan AODV menciptakan suatu rute dengan menggunakan 

route request (RREQ) dan route reply (RREP). Ketika source node menginginkan suatu 

rute menuju destination node tetapi belum mempunyai rute yang benar, maka source node 

akan menginisialisasi route discovery process untuk menemukan rute ke destination 

node. Source node akan mem-broadcast paket RREQ menuju node tetangganya . RREQ 

paket berisi source address, destination address, hop counter, source and destination 

sequence number, dan broadcast ID. Nilai Broadcast ID akan bertambah satu setiap suatu 

source node mengirimkan RREQ yang baru dan digunakan sebagai identifikasi sebuah 

paket RREQ. Jika node yang menerima RREQ memiliki informasi rute menuju 
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destination node, maka node tersebut akan mengirim paket RREP kembali menuju source 

node. Tetapi jika tidak mengetahui maka node tersebut akan mem-broadcast ulang RREQ 

ke node tetangganya setelah menambahkan nilai hop counter. Node yang menerima 

RREQ dengan nilai source address dan broadcast ID yang sama dengan RREQ yang 

diterima sebelumnya akan membuang RREQ tersebut. Source sequence number 

digunakan oleh suatu node untuk memelihara informasi yang valid mengenai reverse path 

(jalur balik) menuju ke source node. Pada saat RREQ mengalir menuju node tujuan yang 

diinginkan, dia akan menciptakan reverse path menuju ke node, setiap node akan 

membaca RREQ dan mengidentifikasi alamat dari node tetangga yang mengirim RREQ 

tersebut. Ketika destination node atau node yang memiliki informasi rute menuju 

destination menerima RREQ maka node tersebut akan membandingkan nilai destination 

sequence number yang dia miliki dengan nilai destination sequence number yang ada di 

RREQ. Jika nilai destination sequence number yang ada di RREQ lebih besar dari nilai 

yang dimiliki oleh node maka paket RREQ tersebut akan di-broadcast kembali ke node 

tetangganya, sebaliknya jika nilai destination sequence number yang ada di node lebih 

besar atau sama dengan nilai yang ada di RREQ maka node tersebut akan mengirim route 

reply (RREP) menuju source node dengan menggunakan reverse path yang telah 

dibentuk oleh RREQ. Intermediate node yang menerima RREP akan meng-update 

informasi timeout (masa aktif rute) jalur yang telah diciptakan. Informasi rute source ke 

destination akan dihapus apabila waktu timeout-nya habis [18]. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Langkah Percobaan  

Penelitian ini melakukan pengiriman data dari sebuah node yang berada pada 

salah satu sisi peta kepada node lain yang berada pada sisi peta yang lain tanpa adanya 

hubungan secara langsung antara kedua node tersebut. Data yang dikirim adalah data 

CBR (Constant Bit Rate) yang menggunakan protokol UDP (User Datagram Protocol). 

Sedangkan protokol routing yang digunakan adalah AODV (Adhoc On demand Distance 

Vector) dan DSR (Dynamic Source Routing). Untuk meningkatkan performa protokol 

routing dalam melakukan pengiriman data maka pada penelitian ini ditambahkan Road 

Side Unit (RSU) yang di letakkan di persimpangan jalan.  

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengunduh peta Kota Mataram yang 

didapat dari website OpenStreetMap seperti terlihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Peta Kota Mataram yang didapat dari website openstreetmap.org 

 

 Setelah men-download file .osm dari website, maka peta dapat di-edit 

menggunakan JOSM. Peta Kota Mataram di-edit untuk menghilangkan jalan buntu agar 

node dapat menemukan jalurnya ketika di-generate menggunakan RandomTrips. 

Hasilnya seperti pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Peta Kota Mataram yang sudah di-edit menggunakan JOSM 

 

 Langkah selanjutnya adalah mengubah format peta dari .osm ke .net.xml untuk 

dapat diproses di tahap selanjutnya. Untuk merubah format ke .net.xml menggunakan 

fungsi netconvert seperti pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Penggunaan fungsi netconvert 

 

 Selanjutnya akan dibuat mobilitas pergerakan node kendaraan yang sesuai dengan 

Peta Kota Mataram tersebut menggunakan fungsi RandomTrips. Variabel –e menentukan 

berapa banyak node kendaraan yang akan di-generate setiap detiknya. Penggunaan fungsi 

RandomTrips dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Penggunaan fungsi RandomTrips 
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 Kemudian akan dilakukan penggabungan mobilitas kendaraan yang dibentuk dari 

RandomTrips ke dalam peta berformat .net.xml menggunakan fungsi duarouter. 

Penggunaan fungsi duarouter seperti terlihat pada Gambar 4.5. 

 

 Gambar 4.5 Penggunaan fungsi duarouter 

 

 Selanjutnya menjalankan simulasi pergerakan node kendaraan yang telah dibuat 

sesuai dengan peta yang digunakan menggunakan fungsi sumo. Untuk menggunakan 

fungsi sumo sebelumnya dibuat file .sumo.cfg untuk memanggil file peta dan mobilitas. 

Isi file .sumo.cfg seperti terlihat pada Gambar 4.6. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

 

<configuration> 

 <input> 

  <net-file value="mtr.net.xml"/> 

  <route-files value="mtr.rou.xml"/> 

 </input> 

 

 <time> 

  <begin value="0"/> 

  <end value="100"/> 

  <step-length value="0.1"/> 

 </time> 

</configuration> 

Gambar 4.6 Script .sumo.cfg yang digunakan pada simulasi 

 

Penggunaan fungsi sumo seperti pada Gambar 4.7, sedangkan simulasi 

pergerakan node yang dapat dilihat secara visual menggunakan sumo-gui seperti pada 

Gambar 4.8 berikut : 

 

Gambar 4.7 Penggunaan fungsi sumo 
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Gambar 4.8 Simulasi pergerakan node kendaraan dengan SUMO 

  

 Selanjutnya akan dilakukan konversi output dari SUMO menjadi format yang 

dapat digunakan pada simulator lain, pada penelitian ini dilakukan konversi ke dalam 

format .tcl yang akan digunakan pada Network Simulator 2 (NS2). Perintah yang 

digunakan adalah TraceExporter yang akan menghasilkan 3 file .tcl yaitu config.tcl, 

mobility.tcl, dan activity.tcl seperti terlihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Konversi output dari SUMO ke format .tcl 

 

Untuk menjalankan simulasi VANET berdasarkan parameter, diperlukan suatu 

script .tcl yang dapat dijalankan pada NS2. Perintah untuk menjalankan script .tcl pada 

NS2 dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Perintah untuk menjalankan script .tcl pada NS2 



38 
 

Setelah menjalankan script .tcl maka akan menghasilkan keluaran berupa trace 

file. Untuk  melakukan filtering trace file (.tr) tersebut menggunakan script .awk yang 

pada penelitian ini akan digunakan untuk menghitung parameter uji. Script .awk untuk 

menghitung Packet Delivery Ratio (PDR) dan Packet Loss (PL) dapat dilihat pada 

Gambar 4.11, sedangkan script untuk menghitung End to End Delay (E2E) dapat dilihat 

pada Gambar 4.12. 

BEGIN { 

        sendLine = 0; 

        recvLine = 0; 

        fowardLine = 0; 

} 

  

$0 ~/^s.* AGT/ { 

        sendLine ++ ; 

} 

  

$0 ~/^r.* AGT/ { 

        recvLine ++ ; 

} 

  

$0 ~/^f.* RTR/ { 

        fowardLine ++ ; 

} 

  

END { 

        printf "r/s Ratio:%.4f, Loss:%.4f \n", (recvLine/sendLine),(1-

(recvLine/sendLine)); 

} 
Gambar 4.11 Script .awk untuk menghitung PDR dan PL 

 

BEGIN { 

    seqno = -1;     

#    droppedPackets = 0;  

#    receivedPackets = 0;  

    count = 0; } 

{   if($4 == "AGT" && $1 == "s" && seqno < $6) { 

          seqno = $6; }  

# else if(($4 == "AGT") && ($1 == "r")) { 

#            receivedPackets++; 

#    } else if ($1 == "D" && $7 == "tcp" && $8 > 512){ 

#            droppedPackets++;             

#  }  

    #end-to-end delay 

    if($4 == "AGT" && $1 == "s") { 

          start_time[$6] = $2; 

    } else if(($7 == "cbr") && ($1 == "r")) { 

        end_time[$6] = $2; 

    } else if($1 == "D" && $7 == "cbr") { 

          end_time[$6] = -1; 

    }  

} 

END {          

    for(i=0; i<=seqno; i++) { 

          if(end_time[i] > 0) { 
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              delay[i] = end_time[i] - start_time[i]; 

                  count++; 

        } 

            else 

            { 

                  delay[i] = -1; 

           } 

    } 

    for(i=0; i<=seqno; i++) { 

          if(delay[i] > 0) { 

              n_to_n_delay = n_to_n_delay + delay[i]; 

        }          

    } 

   n_to_n_delay = n_to_n_delay/count; 

    print "\n"; 

#    print "GeneratedPackets            = " seqno+1; 

#    print "ReceivedPackets             = " receivedPackets; 

#    print "Packet Delivery Ratio      = " receivedPackets/(seqno+1)*100 

#"%"; 

#    print "Total Dropped Packets = " droppedPackets; 

    print "Average End-to-End Delay    = " n_to_n_delay * 1000 " ms"; 

    print "\n"; 

} 
Gambar 4.12 Script .awk untuk menghitung End to End Delay 

 

Agar dapat meletakkan RSU untuk percobaan berikutnya, maka perlu diketahui 

terlebih dahulu koordinat masing-masing intersection (persimpangan) yang ada pada 

peta. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur Junction pada SUMO atau 

langsung melihat dari isi file map.net.xml. Setelah di ketahui koordinat masing – asing 

intersection pada peta, selanjutnya meletakkan RSU node pada koordinat tersebut. Untuk 

memudahkan proses maka pada penelitian ini RSU node diletakkan pada file tersendiri 

yang dinamakan rsu.tcl. Kemudian RSU diletakkan pada tiap-tiap persimpangan tersebut 

seperti pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Penempatan RSU di tiap persimpangan jalan 
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 Berdasarkan Gambar 4.13 terdapat 75 persimpangan jalan yang diletakkan RSU. 

Keterangan RSU dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 RSU di tiap persimpangan jalan 

No. Node ID Kode RSU No. Node ID Kode RSU 

28 2688077996 A 68 2688082480 L1 

29 2688078014 B 69 2688082509 M1 

30 2688078079 C 70 2688082543 N1 

31 2688078090 D 71 2688082572 O1 

32 2688078105 E 72 2688082589 P1 

33 2688078118 F 73 2688082602 Q1 

34 2688078133 G 74 2688082626 R1 

35 2688078151 H 75 2688083955 S1 

36 2688078169 I 76 2688083965 T1 

37 2688078188 J 77 2688083995 U1 

38 2688078199 K 78 2688084025 V1 

39 2688078218 L 79 2688084043 W1 

40 2688078257 M 80 2688084056 X1 

43 2688079942 N 81 2688084071 Y1 

45 2688080193 O 82 2688084088 Z1 

46 2688080222 P 83 2688084103 A2 

47 2688080265 Q 84 2688084124 B2 

48 2688080313 R 86 2688084135 C2 

49 2688080361 S 87 2688084158 D2 

50 2688080422 T 88 2688084170 E2 

51 2688080462 U 89 2688084190 F2 

52 2688080519 V 90 2688084215 G2 

53 2688080590 W 91 2688084236 H2 

54 2688080725 X 92 2688086139 I2 

55 2688080768 Y 93 2688086178 J2 

56 2688080916 Z 94 2688086203 K2 

57 2688081020 A1 95 2688086222 L2 

58 2688081125 B1 96 2688086245 M2 

59 2688081213 C1 97 2688086267 N2 

60 2688082343 D1 98 2688086291 O2 

61 2688082357 E1 99 2688086323 P2 

62 2688082374 F1 100 2688086356 Q2 

63 2688082386 G1 101 2688086387 R2 

64 2688082403 H1 102 2688086491 S2 

65 2688082423 I1 103 2688086549 T2 

66 2688082438 J1 104 2688086589 U2 

67 2688082462 K1    
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Setelah mengetahui posisi setiap RSU node pada peta maka berikutnya dilakukan 

pengurangan jumlah RSU namun dengan tetap memaksimalkan Packet Delivery Ratio. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kendaraan minimum 

yang dibutuhkan pada suatu jalan dengan tingkat kepadatan jalan. Tingkat kepadatan 

jalan sesuai dengan data dari Dinas Perhubungan Kota Mataram. Perhitungan jumlah 

kendaraan minimum yang dibutuhkan di suatu jalan dihitung menggunakan persamaan 

3-1. Jarak transmisi yang digunakan adalah 300 m karena dianggap lebih baik 

performanya dibandingkan dengan jarak transmisi yang lain [2].  

Contoh perhitungan untuk menentukan jalan yang memerlukan Road Side Unit 

adalah sebagai berikut : 

Diketahui berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Mataram, Jalan AA Gede 

Ngurah sepanjang 1035 m, memiliki tingkat kepadatan kendaraan terendah yaitu pada 

jam 06.30 sampai dengan jam 06.45 adalah 34 kendaraan. Maka jika diubah sesuai waktu 

simulasi yaitu 100 detik : 

34

900
=  

𝑦

100
   

𝑦 =  
3400

900
  

𝑦 = 3,77778 = 4 kendaraan/100 detik 

 Maka tingkat kepadatan kendaraan di Jalan AA Gede Ngurah adalah 4 kendaraan 

yang melintasi jalur tersebut dalam waktu 100 detik. Selanjutnya dilakukan perhitungan 

berapa jumlah kendaraan minimum yang dibutuhkan agar komunikasi kendaraan dapat 

bekerja dengan baik di Jalan AA Gede Ngurah. Perhitungan ini dilakukan menggunakan 

persamaan 3-1 sebagai berikut :  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 =  
1035

300
= 3,45 = 4 kendaraan 

 Selanjutnya dilakukan perbandingan jumlah kendaraan minimum yang 

dibutuhkan pada suatu jalan dengan tingkat kepadatan jalan. Karena tingkat kepadatan 

kendaraan tidak dibawah jumlah kendaraan minimum yang dibutuhkan, maka 

disimpulkan Jalan AA Gede Ngurah tidak memerlukan RSU.  

 Hasil perhitungan seluruh jalan di Kota Mataram yang digunakan dalam simulasi 

ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Perhitungan untuk penentuan lokasi RSU 

 

No. Nama Jalan Panjang (m) 
Jumlah 

Kendaraan 
Minimum 

Kepadatan  RSU 

1 Jln. AA Gede Ngurah 1035 4 4 NO 

2 Jln. Sriwijaya 947 4 3 RSU 

3 Jln. Ismail Marzuki 953 4 2 RSU 

4 Jln. Panca Usaha 959 4 3 RSU 

5 Jln. Pejanggik  969 4 8 NO 

6 Jln. Kebudayaan 977 4 1 RSU 

7 Jln. Srigunting 267 1 1 NO 

8 Jln. Palapa I 271 1 1 NO 

9 Jln. Yudistira 259 1 1 NO 

10 Jln. Dewi Sintha 250 1 1 NO 

 

 Setelah dilakukan perhitungan maka selanjutnya mengurangi jumlah RSU yang 

ada. Jalan yang memerlukan RSU akan dipasang pada persimpangannya. Jumlah RSU 

setelah dieliminasi seperti terlihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Posisi RSU yang sudah diseleksi 
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Kemudian dilakukan penentuan posisi RSU agar dapat mencangkup seluruh area 

pada peta menggunakan pembagian wireless coverage area menggunakan bentuk 

heksagon. Heksagon inti diletakkan di tengah-tengah peta. Jari-jari heksagon yang 

digunakan adalah 300 m sesuai dengan jarak transmisi minimum. Dari RSU yang terpilih 

seperti yang terlihat di Gambar 4.14 akan diseleksi lagi dengan pembagian wireless 

coverage area menggunakan heksagon. RSU akan diletakkan di dalam heksagon, sisanya 

akan dieliminasi. Hasil RSU yang terpilih terlihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Posisi RSU dengan pembagian menggunakan heksagon 

 

4.2 Pengujian Skenario 

Pengujian dilakukan dengan cara mengirimkan data dari node pengirim yang 

berada di sisi bawah peta ke node penerima yang berada di sisi atas peta. Jarak antara 

kedua node tersebut adalah 1,5 km tanpa adanya koneksi langsung antara kedua node 

tersebut. Data teknis yang digunakan pada percobaan ini terlihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data Teknis Pengujian Skenario 

Peta Kota Mataram 

Luas Area 958 m x 1100 m 

Jumlah Persimpangan  74 

Jumlah Ruas Jalan 66 

Jumlah Kendaraan 25 

Mobilitas Kendaraan Acak 

Lama Waktu Pengujian 100 detik 

Jenis Data yang Dikirimkan CBR 

Jumlah Data yang Dikirimkan 100 (1 data / detik) 

Protokol Routing  DSR dan AODV 

Radius Transmisi  300 m 

 

Pengujian percobaan pengiriman data dilakukan dengan 2 skenario yaitu dengan 

protokol routing DSR dan AODV. 

 

4.3 Pengujian Skenario Protokol Routing DSR dan AODV 

Pengiriman data dilakukan dari node pada posisi S ke node pada posisi R 

dimana tidak terdapat koneksi secara langsung dari node S ke node R seperti 

tampak pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Posisi node Pengirim dan Penerima pada peta 
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4.3.1 Pengujian Skenario Tanpa RSU 

Pada skenario ini data dikirimkan dari node S ke node R melalui kendaraan yang 

berada di antara node S dan node R menggunakan protokol routing DSR dan AODV. 

Tampilan visual dari posisi kendaraan di peta dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Percobaan pengiriman data tanpa RSU 

 

Gambar 4.17 di menunjukkan posisi node S & node R (berwarna merah) serta 

kendaraan yang melintas diantaranya (berwarna hitam). Gambar tersebut diambil dari 

tampilan Network Animator pada detik ke 50. Percobaan pengiriman data dilakukan 

dengan mengirimkan 1 paket / detik selama 100 detik (100 paket dikirimkan) 

menggunakan protokol routing DSR dan AODV. Hasil yang didapatkan dengan protokol 

routing DSR adalah Packet Delivery Ratio sebesar 92,86%, Packet Loss sebesar 7,14%, 

dan End to End Delay sebesar 9,16474 ms. Sedangkan hasil yang didapatkan dengan 

protokol routing AODV adalah Packet Delivery Ratio sebesar 93,88%, Packet Loss 

sebesar 6,12%, dan End to End Delay sebesar 81,3226 ms.  

 

4.3.2 Pengujian dengan RSU di Setiap Persimpangan  

Pada skenario ini data dikirimkan dari node S ke node R melalui kendaraan yang 

berada di antara node S dan node R menggunakan protokol routing DSR dan AODV. 



46 
 

Road Side Unit diletakkan di setiap persimpangan jalan untuk membantu komunikasi 

antar kendaraan. Tampilan visual dari posisi kendaraan di peta dapat dilihat pada Gambar 

4.18. 

 

Gambar 4.18 Percobaan pengiriman data dengan RSU di setiap persimpangan  

 

Gambar 4.18 di menunjukkan posisi node S & node R (berwarna merah), 

kendaraan yang melintas diantaranya (berwarna hitam), serta Road Side Unit yang 

diletakkan di setiap persimpangan jalan (berwarna biru). Gambar tersebut diambil dari 

tampilan Network Animator pada detik ke 50. Percobaan pengiriman data dilakukan 

dengan mengirimkan 1 paket / detik selama 100 detik (100 paket dikirimkan) 

menggunakan protokol routing DSR dan AODV. Hasil yang didapatkan dengan protokol 

routing DSR adalah Packet Delivery Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss sebesar 0,00%, 

dan End to End Delay sebesar 5,42066 ms. Sedangkan hasil yang didapatkan dengan 

protokol routing AODV adalah Packet Delivery Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss 

sebesar 0,00%, dan End to End Delay sebesar 45, 7061 ms.  
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4.3.3 Pengujian dengan RSU di Persimpangan Tertentu 

Pada skenario ini data dikirimkan dari node S ke node R melalui kendaraan yang 

berada di antara node S dan node R menggunakan protokol routing DSR dan AODV. 

Road Side Unit diletakkan di persimpangan jalan tertentu yang sudah diseleksi untuk 

membantu komunikasi antar kendaraan seperti contoh perhitungan pada subbab 4.1. 

Tampilan visual dari posisi kendaraan di peta dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Percobaan pengiriman data dengan RSU di setiap persimpangan  

 

Gambar 4.19 di menunjukkan posisi node S & node R (berwarna merah), 

kendaraan yang melintas diantaranya (berwarna hitam), serta Road Side Unit yang 

diletakkan di persimpangan jalan tertentu (berwarna biru). Gambar tersebut diambil dari 

tampilan Network Animator pada detik ke 50. Percobaan pengiriman data dilakukan 

dengan mengirimkan 1 paket / detik selama 100 detik (100 paket dikirimkan) 

menggunakan protokol routing DSR dan AODV. Hasil yang didapatkan dengan protokol 

routing DSR adalah Packet Delivery Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss sebesar 0,00%, 

dan End to End Delay sebesar 1,74788 ms. Sedangkan hasil yang didapatkan dengan 

protokol routing AODV adalah Packet Delivery Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss 

sebesar 0,00%, dan End to End Delay sebesar 35,972 ms.  
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4.4 Hasil Pengujian dan Analisis 

Hasil akhir percobaan pengiriman data yang dilakukan pada peta Kota Mataram 

menggunakan RSU di semua persimpangan jalan, RSU di persimpangan jalan tertentu, 

dan tanpa RSU menggunakan protokol routing DSR dan AODV dapat dilihat pada 

Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Packet Delivery Ratio percobaan pengiriman data dengan DSR dan AODV 

 

Gambar 4.20 di atas menunjukkan bahwa dengan menambahkan Road Side Unit 

pada peta dapat meningkatkan Packet Delivery Ratio. Pada grafik tersebut juga dapat 

dilihat bahwa peletakan Road Side Unit pada persimpangan yang memiliki tingkat 

kepadatan kendaraan lebih kecil dari jumlah kendaraan minimum (RSU Terpilih) 

memiliki Packet Delivery Ratio yang baik tanpa mengurangi performa ketika RSU 

diletakkan di setiap persimpangan. Sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan 

untuk implementasi RSU dalam membantu komunikasi antar kendaraan khususnya di 

Kota Mataram. 

Sedangkan untuk Packet Loss yaitu jumlah paket data yang dikirimkan dari node 

S namun gagal diterima oleh node R dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

Tanpa RSU RSU Semua RSU Terpilih

Packet Delivery Ratio

DSR AODV



49 
 

 

Gambar 4.21 Packet Loss percobaan pengiriman data dengan DSR 

 

Gambar 4.21 di atas menunjukkan bahwa peletakan Road Side Unit pada peta 

dapat menurunkan Packet Loss yaitu jumlah paket data yang gagal diterima oleh node R 

sampai dengan 0%. Dengan kata lain semua paket data yang dikirim node S diterima 

seluruhnya oleh node R. Penyebab terjadinya Packet Loss pada jaringan VANET 

utamanya adalah perubahan topologi jaringan karena mobilitas kendaraan. 

Untuk End to End Delay yaitu rata – rata waktu yang dibutuhkan paket data 

sejak dikirimkan sampai ke tujuan dapat dilihat pada Gambar 4.22 berikut ini : 
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Gambar 4.22 End to End Delay percobaan pengiriman data dengan DSR 

 

Gambar 4.22 di atas dapat diketahui bahwa Road Side Unit memiliki kontribusi 

yang cukup signifikan dalam menekan End to End Delay yang artinya semakin kecil nilai 

End to End Delay maka semakin cepat data sampai ke tujuan. Terlihat bahwa penempatan 

RSU pada persimpangan tertentu memiliki End to End Delay yang lebih baik karena node 

yang ada lebih sedikit sehingga mengurangi mengurangi jumlah hop saat pengiriman data 

berlangsung sehingga data lebih cepat sampai ke tujuan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penentuan lokasi Road Side Unit (RSU) yang optimal dapat dilakukan dengan 

membandingkan jumlah kendaraan minimum yang dibutuhkan pada suatu jalan 

dengan tingkat kepadatan jalan. Apabila tingkat kepadatan kendaraan lebih kecil dari 

jumlah kendaraan minimum, maka perlu diletakkan RSU pada jalan tersebut. 

Selanjutnya pembagian wireless coverage area menggunakan heksagon dapat 

digunakan untuk menentukan posisi RSU agar seluruh area pada peta dapat dijangkau 

dan dapat mengurangi lagi jumlah RSU yang digunakan. Pada penelitian ini, jumlah 

RSU yang digunakan dapat dikurangi sebesar 93,34% unit RSU yang digunakan pada 

peta Kota Mataram tanpa mengurangi performa jaringannya. 

2. Road Side Unit (RSU) terbukti dapat meningkatkan performa protokol routing DSR 

dan AODV dalam melakukan pengiriman data. RSU yang diletakkan di titik yang 

optimal pada peta terbukti tetap menunjukkan performa yang baik. Hasil pengujian 

protokol routing AODV setelah meletakkan RSU di titik optimal adalah Packet 

Delivery Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss sebesar 0,00%, dan End to End Delay 

sebesar 35,972 ms.  Sedangkan untuk protokol routing DSR adalah Packet Delivery 

Ratio sebesar 100,00%, Packet Loss sebesar 0,00%, dan End to End Delay sebesar  

1,74788 ms. Hasil simulasi menunjukkan protokol routing DSR lebih baik diterapkan 

untuk jaringan VANET di Kota Mataram karena memiliki end to end delay yang lebih 

baik dari AODV. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dengan 

membandingkan protokol routing yang lain seperti kelompok proaktif. Kemudian 

simulasi dapat dilakukan dengan node pengirim dan node penerima yang bergerak atau 

dengan menggunakan peta dengan skala yang lebih besar yang mencangkup seluruh Kota 

Mataram.  
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