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Abstract-VANET is a derivative wireless 

technology from MANET that is being developed as 

part of the ITS (Intelligent Transportation System) to 

help improve driving efficiency and improve driving 

safety. In the VANET network, nodes are likened to 

vehicles that will always move according to road 

conditions that cause changes in network topology to 

be dynamic. So it takes the right routing protocol for 

the various conditions so that VANET network can be 

used optimally. 

In this final essay performance analysis was 

done on two protocol-based topology that is Ad-hoc 

On-demand Distance Vector (AODV) and Destination 

Sequenced Distance Vector (DSDV) on VANET 

network with simulated scenarios that have been 

made. In making the simulation this is supported by 

the help of JOSM, SUMO, and NS-2 applications. The 

QOS parameters that measured in this simulation are 

average throughput, packet delivery ratio, average end-

to-end delay and routing overhead. From this final 

essay, the results of the two protocols have their 

respective advantages. Where the AODV routing 

protocol is superior to packet delivery ratio and 

average throughput parameters. While the DSDV 

routing protocol is superior in the average end-to-end 

delay and routing overhead parameters. 
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I. PENDAHULUAN 

Vehicular Ad-Hoc Network (VANET) adalah 

teknologi wireless turunan dari Mobile Ad Hoc Network 

(MANET) yang sedang dikembangkan sebagai bagian 

dari ITS (Intellegent Transportaion System) untuk 

membantu dalam meningkatkan efisiensi berkendara dan 

meningkatkan keamanan dalam berkendara. Teknologi 

Vehicular Ad-Hoc Network (VANET) dapat menjadi 

salah satu solusi yang diharapkan dapat menghadapi 

masalah seperti mengatasi kemacetan, mengetahui jalan 

yang lebih dekat dilalui, dan menghindari kecelakaan 

karena adanya peringatan. Dimana sistem teknologi 

VANET bekerja agar kendaraan dapat berkomunikasi 

satu dengan yang lain.  

Dalam perkembangannya, setiap kendaraan adalah 

node yang akan berperan sebagai router membentuk 

jaringan vehicle network dengan kendaraan lainnya. 

Dengan demikian kendaraan dapat bertukar pesan atau 

pun berkomunikasi untuk mengetahui kondisi lalulintas 

sekitarnya secara berkesinambungan. Pada VANET, node 

memiliki mobillity pattern yang akan selalu bergerak 

sesuai kondisi jalan dan relatif cepat sehingga topologi 

jaringan menjadi dinamis. Untuk itu, protokol routing 

pada VANET menjadi hal yang sangat penting dan harus 

bisa dilakukan dengan cepat dan efisien karena 

bersangkutan dengan keselamatan  berkendara.  

Secara umum, protokol routing berbasis topologi 

pada VANET terbagi atas dua kelompok besar yaitu 

proaktif dan reaktif. Protokol routing proaktif bersifat 

table driven protokol, dimana node-node secara periodik 

melakukan evaluasi terhadap rute-rute yang dapat dicapai 

ke semua node. Sehingga tidak banyak paket yang 

dikirimkan untuk mengetahui jalur ke node tujuan. Salah 

satu contoh protokol routing proaktif adalah Destination 

Sequenced Distance Vector (DSDV). DSDV adalah 

turunan dari algoritma Bellman Ford yang memecahkan 

masalah routing loop yang terjadi. Pada DSDV terdapat 

sebuah tabel yang berisikan informasi konektifitas dari 

masing-masing node yang terhubung. Kelebihan protokol 

DSDV adalah menjamin tidak ada looping route, DSDV 

hanya me-maintenance path terbaik menuju tujuan, dari 

sekian banyak path ketujuan.  

Sementara protokol routing reaktif bersifat on-

demand. Pada intinya pencarian path ruoting-nya 

dilakukan hanya ketika dibutuhkan, jadi routing tabel 

yang ada pada node hanyalah informasi route ke node 

tujuan saja. Protokol routing reaktif juga cepat 

beradaptasi pada perubahan topologi yang terjadi. Salah 

satu contoh protokol routing yang sering digunakan 

dalam penelitian VANET yaitu Ad Hoc On Demand 

Distance Vector (AODV). AODV merupakan protokol 

yang dapat diimplementasikan dalam jaringan ad hoc 

berskala besar dengan jalur ke node tujuan selalu di 

update, hal tersebut karena AODV menggunakan 

squence number serta penggunaan memori untuk 

pemprosesan tabel routing dan mengurangi link 

redudance. AODV memiliki kelebihan sebagai protokol 

routing sederhana yang diperlukan dalam VANET karena 

implementasi yang dilakukan tidak menggunakan 

algoritma yang rumit. 

Dengan kelebihan yang dimiliki pada protokol 

routing AODV dan DSDV, serta dengan melihat hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan hanya 

melakukan perbandingan protokol routing pada kelas 



reaktif atau kelas proaktif. Oleh karena karena itu, penulis 

akan melakukan penelitian yang membandingkan kinerja 

di kelas reaktif pada protokol routing AODV dan di kelas 

proaktif pada protokol routing DSDV, guna mengetahui 

performa protokol routing yang lebih unggul untuk 

digunakan pada VANET. Mengingat jaringan VANET 

digunakan untuk informasi keselamatan berkendara, 

maka dibutuhkan protokol routing yang cepat dan efisien. 

Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kinerja Protokol AODV dan DSDV pada 

Jaringan VANET”. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisis dan simulasi protokol routing tersebut dalam 

melakukan pertukaran data dengan menggunakan 

beberapa parameter untuk perhitungannya  

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Rahardjo, dkk (2017) melakukan penelitian dengan 

judul Studi Kinerja 802.11p pada Protokol Ad Hoc On-

Demand Distance Vector (AODV) di Lingkungan 

Vehicular Ad Hoc Network (VANET) Menggunakan 

Network Simulator 2 (NS-2). Penelitian tersebut 

membahas tentang salah satu routing protocol reaktif 

yang telah teruji dalam VANET adalah routing protocol 

Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV). Dalam 

penelitian ini dilakukan analisis performa dari routing 

protocol Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV) 

dengan parameter 802.11p dalam lingkungan VANET. 

Dari percobaan Studi ini dihasilkan suatu performa 

bahwa routing protocol AODV dengan parameter 

802.11p pada skenario riil mengalami peningkatan nilai 

rata-rata pada packet deliery ratio dan routing overhead 

dan mengalami penurunan nilai rata-rata pada delay 

seiring dengan bertambahnya kepadatan kendaraan 

dibandingkan dalam skenario grid. 

Pradana, dkk (2017) melakukan penelitian evaluasi 

performasi routing protocol DSR & AODV pada 

simulasi jaringan Vehicular Ad Hoc Network (VANET) 

untuk keselamatan transportasi dengan studi kasus mobil. 

Dari hasil simulasi diperoleh bahwa dalam lingkungan 

perkotaan, routing protocol DSR lebih baik dibandingkan 

AODV. Routing protocol 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 routing protocol DSR lebih unggul 

digunakan pada mobil jenis perkotaan dengan kondisi 

lingkungan perkotaan. 

Hutahuruk, dkk (2016) melakukan penelitian 

performansi routing protocol AODV dan DSR dengan 

teknologi Wi-Fi. Proses penelitian dilakukan dengan 

simulasi menggunakan Network Simulator dan software 

pendukung jaringan VANET lainnya. Simulasi ini 

menggunakan standar 802.11, routing protocol AODV 

dan DSR dengan transport layer protocol (TCP). Hasil 

uji simulasi menunjukkan bahwa DSR merupakan 

routing protocol yang paling cepat dalam proses 

pengiriman data dibandingkan dengan routing protocol 

AODV. Nilai Average End to End Delay pada routing 

protocol AODV berkisar pada 19.1364 ms hingga 

29.7732 ms, sedangkan nilai average end to end Delay 

pada routing protocol DSR berkisar pada 10.8935 ms 

hingga 26.1599 ms. 

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka diatas, penulis 

melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja dua 

buah routing protocol yaitu DSDV (Destination 

Sequenced Distance Vector) yang termasuk dalam 

algoritma routing proaktif dan AODV (Ad hoc On 

Demand Distance Vector ) yang termasuk dalam 

algoritma routing reaktif. Kedua protokol itu dipilih 

karena  pada penelitian yang ada sebelumnya penggunaan 

protokol AODV sangat familiar pada jaringan VANET. 

Dan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

membandingan kinerja dua buah protokol yang memiliki 

algoritma routing yang sama yaitu algoritma routing 

reaktif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

kinerja protokol yang lebih baik sehingga penyampaian 

informasi dari sumber ke tujuan menjadi lebih baik. 

B. Dasar Teori 

B.1. VANET 

Khan dan Ayub, (2009) Sebuah jaringan terorganisir 

yang dibentuk dengan menghubungkan kendaraan dan 

RSU (Road Side Unit) disebut Vehicular Ad Hoc Network 

(VANET), dan RSU lebih lanjut terhubung ke jaringan 

backbone berkecepatan tinggi melalui koneksi jaringan. 

Pesel dan Maslouh, (2011) Vehicular Ad Hoc Network 

(VANET) merupakan pengembangan dari Mobile Ad Hoc 

Network (MANET) yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi antar kendaraan sebagai pengembangan 

Intelligent Transport System (ITS) dengan tujuan 

meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara. 

B.2. Protokol AODV 

Algoritma Ad-hoc On-Demand Distance Vector 

(AODV) adalah algoritma yang bersifat dinamis, self-

starting, multi hop routing antara node-node mobile yang 

ingin berpatisipasi untuk membangun dan memelihara 

jaringan ad-hoc. Ad-hoc On-Demand Distance Vector 

(AODV) yaitu routing protocol yang termasuk dalam 

klasifikasi routing protocol reactive, yang hanya me-

request sebuah rute saat dibutuhkan. Ciri utama dari 

AODV adalah menjaga timer-based state pada setiap node 

sesuai dengan penggunaan routing table. 

B.3. Protokol DSDV 

Routing protocol Destination sequenced Distance 

Vector (DSDV) adalah protokol yang bersifat table 

driven routing, dimana tiap node mempunyai tabel 

routing yang akan meng-update secara periodik. DSDV 

dapat digunakan untuk mengatasi routing loop. Setiap 

node dalam routing protokol DSDV memelihara tabel 

routing yang berisi sequenced number, alamat node 



destination, dan daftar jumlah hop yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. Sequenced number digunakan untuk 

agar mobile node dapat membedakan rute lama dan rute 

baru. Untuk menjaga tabel routing tetap konsisten, tiap 

node secara berkala mengirimkan tabel routing melalui 

jaringan. 

B.4. NS-2 

Network simulator adalah sebuah event-driven 

simulator yang didesain secara spesifik untuk penelitian 

dalam bidang jaringan komunikasi komputer. NS-2 

pertama kali dikembangkan oleh University Of California 

Berkeley, merupakan suatu sistem yang bekerja pada 

sistem operasi Linux/Unix. 

B.5. SUMO 

Simulation of urban mobility (SUMO) adalah salah 

satu tools untuk mobility generators yang digunakan 

mensimulasikan VANET. SUMO merupakan paket 

simulasi lalu lintas mikroskopik open source yang 

didesain untuk menangani jaringan dengan jalur luas. 

Fitur utamanya termasuk pergerakan kendaraan bebas 

tabrakan, perbedaan tipe kendaraan, multi jalur, dan lain-

lain. Dengan mengkombinasikan SUMO dengan 

openstreetmap.org dapat disimulasikan lalu lintas dengan 

lokasi beragam. Namun, karena SUMO merupakan murni 

traffic generator, jalur yang di-generate ini tidak bisa 

langsung digunakan pada network simulator. 

B.6. OpenStreetMap 

OpenStreetMap adalah sebuah proyek kolaboratif 

berbasis web untuk membuat dan membangun peta 

geografis seluruh dunia secara gratis dan terbuka, 

dibangun sepenuhnya oleh sukarelawan dengan 

melakukan survei dan mengumpulkan data menggunakan 

perangkat GPS, fotografi udara, dan sumber bebas 

lainnnya, dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan 

termasuk navigasi. Siapapun dapat berkontribusi untuk 

OSM. OpenStreetMap dirintis pertama kali oleh Steve 

Coast di Britania Raya pada tahun 2004 (Gudang Linux, 

2013). 

B.7. JOSM 

Java OpenStreetMap merupakan sebuah aplikasi 

dekstop untuk menyunting data pada OSM berbasis Java 

yang dapat dioperasikan pada sistem operasi Windows, 

MacOS, dan Linux. JOSM tidak memerlukan koneksi 

internet dalam menyunting peta. JOSM dapat di-unduh 

melalui https://josm.openstreetmap.de/ 
 

III. METODE PENELITIAN 

A. Perancangan Simulasi 

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk membentuk lingkungan simulasi : 

1. Mengunduh peta pada sebagian Jalan Sriwijaya, 

Kota Mataram yang akan menjadi studi kasus 

penelitian melalui website openstreetmap.org. 

2. Menyederhanakan peta yang telah diunduh 

menggunakan JOSM agar kendaraan melaju sesuai 

dengan skenario yang ditentukan. 

3. Melakukan konversi peta yang telah disederhanakan 

dengan bantuan netconvert dari aplikasi SUMO. 

4. Melakukan penentuan jumlah node sesuai skenario 

yang telah ditentukan pada aplikasi SUMO 

5. Menjalankan simulasi pada SUMO menggunakan 

GUI yang telah tersedia untuk melihat pergerakan 

dari kendaraan dalam peta  

6. Setelah melakukan simulasi pada SUMO, akan 

didapatkan file pergerakan node sesuai dengan 

skenario yang telah ditetapkan. 

7. Menggunakan NS-2 untuk membentuk file 

visualisasi pergerakan node dan nilai pergerakan 

tiap node 

8. Menjalankan file pergerakan node menggunakan 

network animator (nam)  

9. Menggunakan AWK untuk menghasilkan parameter 

keluaran berupa average throughput, average end-

to-end delay, packet delivery ratio dan routing 

overhead. 

B. Parameter Simulasi 

Parameter-parameter yang diatur pada script tiap 

skenario di NS-2 dibedakan menjadi parameter masukan 

dan parameter keluaran. 

1. Parameter Masukan 
Pada simulasi tugas akhir ini, pengujian dilakukan 

di jalan raya Sriwijaya, Kota Mataram dan skenario 

dilakukan selama 200 detik. Kemudian diujikan 

beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja 

dari layanan VANET dan routing protocol yang 

dibandingkan yaitu DSDV dan AODV. Beberapa 

faktor yang bisa mempengaruhi performa adalah 

jumlah node dan kecepatan node. 

Tabel 3.1. Parameter Masukan 

Parameter 
Nilai 

AODV DSDV 

Area Simulasi 1000 m x 1000m 

Pergerakan 

Node 
Random Way Point 

Traffic Model CBR, UDP 

Waktu 

Simulasi 
200 detik 

Lingkungan 

simulasi 
Urban 

Kecepatan 

Node 

20km/jam;40 

km/jam; 50km/jam; 

60km/jam; 

Jumlah Node 25; 50; 75; 100; 

MAC type IEEE 802.11p 

Antenna 

Model 
Omnidirectional 

Propagation 

Node 
Two-ray ground 

Ukuran paket 512 bytes 

Packet Rate 512 kbps 

https://josm.openstreetmap.de/


2. Parameter Keluaran 
Parameter keluaran yang diharapkan dalam 

penelitian tugas akhir ini adalah nilai dari parameter 

uji yaitu average throughput, average end-to-end 

delay, packet delivery ratio dan routing overhead. 

Kemudian diubah ke dalam bentuk grafik lalu 

dilakukan analisa untuk mendapatkan protokol 

routing mana yang memiliki performasi lebih baik. 

C. Skenario Simulasi 

  Pada skenario simulasi ini, akan digunakan jaringan 

ad-hoc dimana node-nya merupakan kendaraan dan tidak 

berhubungan dengan infrastruktur yang ada disekitarnya. 

Untuk jalur komunikasi, node langsung berhubungan 

dengan node lainnya. Skenario simulasi ini dilakukan 

untuk menguji kemampuan kedua routing protokol, yaitu 

AODV dan DSDV dalam menangani perubahan topologi 

jaringan dengan perbedaan jumlah node dalam kecepatan 

yang berbeda-beda. 

Tabel 3.2. Perbedaan Jumlah dan Kecepatan Node 

Skenario 

Perubahan 

Jumlah 

Node 

Kecepatan 

Node 

(km/jam) 

Skenario 1 25 

20 km/jam 

40 km/jam 

50 km/jam 

60 km/jam 

Skenario 2 50 

20 km/jam 

40 km/jam 

50 km/jam 

60 km/jam 

Skenario 3 75 

20 km/jam 

40 km/jam 

50 km/jam 

60 km/jam 

Skenario 4 100 

20 km/jam 

40 km/jam 

50 km/jam 

60 km/jam 

 

 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa Performasi Perubahan Kecepatan pada 

Setiap Jumlah Node 

a. Average Throughput 

 

 
Gambar 4.17. Grafik Average Throughput pada 

perubahan kecepatan 

Berdasarkan grafik perubahan kecepatan diatas 

dapat dilihat bahwa rata-rata nilai throughput yang 

dihasilkan oleh protokol routing AODV lebih tinggi dan 

stabil jika dibandingkan dengan protokol routing DSDV. 

Sehingga untuk nilai throughput pada perubahan 

kecepatan protokol routing AODV lebih baik dan unggul 

dari protokol routing DSDV. Karena semakin besar nilai 

troughput yang dimiliki oleh protokol routing, maka 

semakin baik pengiriman data dalam jaringan. Perubahan 

kecepatan yang terjadi dapat ditangani dengan baik oleh 

protokol routing AODV, sehingga pengiriman paket 

dalam jaringan tidak terganggu. Sementara protokol 

routing DSDV kurang baik dalam mengatasi perubahan 

kecepatan yang terjadi karena komunikasi antar node 

yang berjauhan berpotensi terputus. 

b. Average End-to-End Delay 

 
Gambar 4.18. Grafik Average End-to-End Delay 

pada perubahan kecepatan 

Berdasarkan grafik perubahan kecepatan diatas 

dapat dilihat bahwa rata-rata nilai end-to-end delay yang 

dihasilkan oleh protokol routing DSDV lebih rendah jika 

dibandingkan dengan protokol routing AODV. Sehingga 

untuk nilai end-to-end delay pada perubahan kecepatan 

protokol routing DSDV lebih unggul dari protokol 
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routing AODV. Karena semakin kecil nilai end-to-end 

delay yang dihasilkan, maka semakin cepat pula proses 

pengiriman datanya. Perubahan kecepatan yang terjadi 

mengakibatkan nilai end-to-end delay yang dihasilkan 

oleh protokol routing AODV fluktuatif, hal tersebut 

terjadi karena adanya kegagalan link akibat pergerakan 

node yang semakin cepat. Sementara pada protokol 

routing DSDV, semakin cepat perubahan kecepatan yang 

terjadi menghasilkan nilai end-to-end delay yang 

cenderung semakin menurun. 

c. Packet Delivery Ratio 

 
Gambar 4.19. Grafik Packet Delivery Ratio pada 

perubahan kecepatan 

Berdasarkan grafik perubahan kecepatan diatas 

dapat dilihat bahwa rata-rata nilai PDR yang dihasilkan 

oleh protokol routing AODV menunjukan nilai yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata PDR 

pada protokol routing DSDV. Sehingga untuk nilai PDR 

yang dihasilkan pada perubahan kecepatan protokol 

routing AODV lebih unggul dari protokol routing DSDV. 

Karena semakin tinggi nilai PDR yang dihasilkan maka 

semakin baik pula performasi protokol routing tersebut. 

Perubahan kecepatan yang terjadi tidak mempengaruhi 

nilai PDR yang dihasilkan secara signifikan. Yang berarti 

pengiriman paket data dapat stabil dilakukan dengan 

perubahan kecepatan yang ada. 

d. Routing Overhead 

 
Gambar 4.20. Grafik Routing Overhead pada 

perubahan kecepatan 

Berdasarkan grafik perubahan kecepatan diatas dapat 

dilihat bahwa rata-rata nilai routing overhead yang 

dihasilkan oleh protokol routing DSDV jauh lebih rendah 

jika dibandingkan dengan protokol routing AODV. 

Sehingga untuk nilai routing overhead pada perubahan 

kecepatan protokol routing DSDV lebih baik dan unggul 

dari protokol routing AODV. Karena semakin kecil nilai 

routing overhead yang dihasilkan protokol routing, maka 

semakin efisien kinerja protokol routing tersebut. 

Perubahan kecepatan yang terjadi mengakibatkan nilai 

routing overhead pada protokol routing AODV semakin 

meningkat. Sementara pada protokol routing DSDV 

perubahan kecepatan yang terjadi menghasilkan nilai 

routing overhead yang semakin rendah. 

 

B. Analisa Performasi Perubahan Jumlah Node pada 

Setiap Kecepatan 

a) Average Throughput 

 
Gambar 4.21. Grafik Average Throughput  

pada perubahan jumlah node 

Berdasarkan grafik perubahan jumlah node diatas 

dapat dilihat bahwa rata-rata nilai throughput yang 

dihasilkan oleh protokol routing AODV lebih besar jika 

dibandingkan dengan protokol routing DSDV. Sehingga 

untuk nilai throughput pada perubahan node protokol 

routing AODV memiliki proses pengiriman data lebih 

baik dari protokol routing DSDV. Dengan perubahan 

node yang ada menunjukan bahwa semakin banyak 

jumlah node yang ada dalam jaringan, maka nilai 

throughput yang dihasilkan cenderung semakin 

meningkat. Hal ini terjadi karena kondisi di dalam 

jaringan akan semakin rapat sehingga paket data yang 

berhasil dikirimkan akan semakin banyak dan 

kemungkinan kegagalan link akan semakin kecil. 

b) Average End-to-End Delay 
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Gambar 4.22. Grafik Average End-to-End Delay pada 

perubahan jumlah node 

Berdasarkan grafik perubahan node diatas dapat dilihat 

bahwa rata-rata nilai end-to-end delay yang dihasilkan 

oleh protokol routing DSDV lebih rendah jika 

dibandingkan dengan protokol routing AODV. Sehingga 

untuk nilai end-to-end delay pada perubahan node 

protokol routing DSDV memiliki proses pengiriman data 

yang lebih cepat dari protokol routing AODV. Karena 

semakin kecil nilai delay yang dihasilkan oleh suatu 

protokol routing, maka semakin cepat pula proses 

pengiriman datanya. Perubahan node yang semakin 

meningkat membuat nilai end-to-end delay yang 

dihasilkan oleh protokol routing AODV meningkat 

drastis. Sementara perubahan node yang semakin 

meningkat pada protokol routing DSDV menghasilkan 

nilai end-to-end delay yang meningkat tidak signifikan. 

Akan tetapi nilai end-to-end delay yang dihasilakan oleh 

protokol routing DSDV  lebih rendah dibandingkan 

dengan protokol routing AODV. 

c) Packet Delivery Ratio 

 
Gambar 4.23. Grafik Packet Delivery Ratio pada 

perubahan jumlah node 

Berdasarkan grafik perubahan node diatas dapat 

dilihat bahwa rata-rata nilai PDR yang dihasilkan oleh 

protokol routing AODV lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan protokol routing DSDV. Sehingga untuk nilai 

PDR pada perubahan node protokol routing AODV 

memiliki performasi kinerja yang lebih unggul dari 

protokol routing DSDV. Perubahan node yang ada, 

menunjukan nilai grafik yang kurang stabil dan cenderung 

naik turun. Hal tersebut terjadi karena pada protokol 

routing AODV semakin banyak jumlah node maka nilai 

PDR yang dihasilkan akan cenderung semakin menurun. 

Sementara pada protokol routing DSDV semakin banyak 

jumlah node maka nilai PDR yang dihasilkan semakin 

tinggi. Akan tetapi nilai PDR yang dihasilkan oleh 

protokol routing AODV selalu lebih tinggi dari nilai PDR 

yang dihasilkan protokol routing DSDV. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Routing Overhead 

 
Gambar 4.24. Grafik Routing Overhead pada 

perubahan jumlah node 

Berdasarkan grafik perubahan node diatas dapat dilihat 

bahwa rata-rata nilai routing overhead yang dihasilkan 

oleh protokol routing DSDV jauh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan protokol routing AODV. Sehingga 

untuk nilai routing overhead pada perubahan node 

protokol routing DSDV memiliki kualitas pengiriman 

paket yang lebih baik dari protokol routing AODV. 

Karena performa protokol routing akan semakin baik, jika 

menghasilkan nilai routing overhead yang rendah. Dengan 

perubahan node yang ditunjukan pada grafik, dapat 

diketahui bahwa protokol routing AODV akan mengalami 

peningkatan nilai routing overhead seiring dengan 

pertambahan jumlah node. Karena semakin banyak node 

maka beban protokol untuk menemukan rute ke node 

tujuan akan semakin meningkat dan penggunaan 

bandwidth akan semakin besar. Sedangkan pada protokol 

routing DSDV nilai routing overhead yang dihasilkan 

cukup stabil di setiap perubahan jumlah node. Karena 

pada protokol routing DSDV telah memiliki routing tabel 

dan tidak perlu membanjiri jaringan untuk menemukan 

rute ke node tujuan. 

           

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan pada 

kedua protokol routing AODV dan protokol routing 

DSDV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Simulasi Vehicular Ad-hoc Network (VANET) 

dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat 

lunak Simulation of Urban Mobility (SUMO) 

sebagai movement generator dan Network Simulator 

2 (NS-2) sebagai simulator pertukaran data jaringan 

2. Dalam simulasi ini, kinerja masing-masing protokol 

routing unggul di tiap parameter pada skenario yang 

berbeda-beda. Protokol routing AODV unggul pada 

packet delivery ratio dan throughput. Sedangkan 

protokol routing DSDV unggul pada end-to-end 

delay dan routing overhead. Hal ini menunjukan 

kedua protokol routing tersebut memiliki 

keunggulan masing-masing, namun tetap 

memperhatikan kondisi jaringan yang tersedia 
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3. Pada perubahan kecepatan performasi yang 

dihasilkan oleh protokol routing AODV untuk nilai 

average throughput dan  packet delivery ratio 

mengalami penurunan seiring bertambahnya 

kecepatan. Sedangkan untuk nilai average end-to-

end delay dan routing overhead cenderung 

mengalami peningkatan seiring bertambahnya 

kecepatan. Sementara pada protokol routing DSDV 

nilai average throughput, packet delivery ratio, 

average end-to-end delay dan routing overhead 

mengalami penurunan seiring pertambahan 

kecepatan. 

4. Pada perubahan node performasi yang dihasilkan 

oleh protokol routing AODV untuk nilai average 

throughput, average end-to-end delay dan routing 

overhead mengalami peningkatan seiring 

pertambahan jumlah node. Sedangkan untuk nilai 

packet delivery ratio mengalami penurunan seiring 

pertambahan jumlah node. Sementara pada protokol 

routing DSDV nilai average throughput, packet 

delivery ratio, average end-to-end delay dan routing 

overhead mengalami peningkatan seiring 

pertambahan jumlah node. 

B. Saran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk 

penelitian selanjutnya sebagai upaya pengembangan 

penelitian yaitu : 

1. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai RSU 

(Road Side Unit) dan keamanan jaringan yang dapat 

mempengaruhi protokol routing 

2. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai 

skenario yang berbeda untuk kondisi jalan perkotaan 

pada VANET 
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