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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Jaringan komputer merupakan salah satu sarana dan prasarana bagi masyarakat 

umum untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dengan semakin berkembanganya 

zaman, maka semakin berkembang pula teknologi yang ada disekitar kita sehingga 

semakin mempermudah kita semua dalam menjalani kehidupan ini yang serba instan. 

Pada jaringan komputer yang sering kita kenal selama ini ada yang terhubung 

melalui jaringan kabel dan ada pula yang terhubung melalui jaringan nirkabel atau biasa 

disebut juga dengan jaringan wireless. Pada jaringan nirkabel umumnya terdapat dua 

model topologi utama yang biasa digunakan yaitu model infrastruktur dan model ad hoc. 

Pada laporan tugas akhir ini, penulis akan menelusuri lebih jauh tentang jaringan 

nirkabel dengan model ad hoc. 

Teknologi jaringan ad hoc memungkinkan untuk saling terhubung antar perangkat 

yang satu dengan perangkat lainnya tanpa harus terhubung secara infrastruktur atau 

tanpa memerlukan media perantara berupa Access Point seperti pada jaringan nirkabel 

yang menggunakan model infrastruktur. Jaringan ad hoc memiliki banyak jenis seperti 

Vehicular Ad Hoc Network (VANET), Mobile Ad Hoc Network (MANET), dan lain 

sebagainya. Namun dalam laporan ini, akan di telusuri lebih jauh tentang Mobile Ad 

Hoc Network (MANET). 

MANET terdiri dari mobile platform seperti router dan perangkat jaringan nirkabel 

yang pada keadaan tertentu biasa disebut dengan "node” yang bebas bergerak dan 

berpindah - pindah kemana saja. Node tersebut bisa terdapat dimana saja, seperti di 

kapal, kereta api, rumah, mobil, dan sebagainya. Pada MANET yang digunakan untuk 

proses transmisi data, node bersifat bebas baik itu sebagai pengirim, penerima, dan 

pengirim sekaligus penerima. Setiap node pada jaringan ad hoc ini akan saling 

terkoneksi satu sama lain dan saling meneruskan paket yang di transmisikan sehingga 

membutuhkan suatu protokol yang dapat digunakan untuk mengatur jalur - jalur setiap 

node tersebut. Sehingga pada jaringan MANET ini terdapat beberapa Routing Protocol 

yang khusus digunakan pada jaringan MANET ini. Adapun protokol routing yang akan 

dibahas pada tugas akhir ini adalah Destination Sequence Distance Vector (DSDV), 

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

(AODV). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan - permasalahan yang telah disampaikan pada latar 

belakang diatas maka rumusan masalah dapat dirangkum sebagai berikut: 

Bagaimana kinerja dari routing protocol DSDV, DSR, dan AODV dengan 

menggunakan simulator NS-2 berdasarkan skenario yang ditentukan? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Routing protocol yang digunakan adalah DSDV, DSR, dan AODV. 

2. Simulator yang digunakan adalah Wireless Sensor Network (NS-2). 

3. Jenis jaringan ad hoc yang digunakan adalah MANET. 

4. Tidak membahas tentang keamanan jaringan. 

5. Tidak membahas penerapan dan pelaksanaan didunia nyata. 

6. Tipe kanal yang digunakan adalah wireless channel. 

7. Tipe MAC yang digunakan adalah 802.11. 

8. Luas wilayah 400x400 m2. 

9. Jumlah node yang digunakan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. 

10. Ukuran paket yang digunakan 128, 256, 512 dan 1024 bytes. 

11. Node yang bergerak hanya node sumber dan node tujuan. 

12. Pergerakan node sumber dan tujuan satu arah. 

13. Node sumber (0) bergerak ke bawah, node tujuan (1) bergerak keatas. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

Mengetahui lebih jauh tentang jaringan ad hoc dengan variasi algoritma routing 

protocol yang berbeda - beda fungsi dan jenisnya sehingga dapat memilih routing 

protocol mana yang terbaik pada situasi atau keadaan tertentu. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang bisa diperoleh dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Dapat membantu para peneliti dan pengguna dalam merancang dan membangun 

jaringan ad hoc sebagai bahan referensi lebih lanjut mengenai algoritma routing 

protocol pada jaringan mobile ad hoc. 
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2. Mendapatkan pengetahuan mengenai kinerja dan keunggulan dari algoritma 

routing protocol pada jaringan mobile ad hoc. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu: 

BAB I: Pendahuluan  

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah yang melatarbelakangi 

penyusunan laporan tugas akhir ini, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan 

penulisan, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai 

tujuan. 

BAB II: Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori  

Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka dan dasar teori. Pada tinjauan 

pustaka berisi penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

lain sebelumnya, sedangkan pada dasar teori berisi teori-teori yang menunjang 

penelitian ini seperti jaringan wireless, jaringan ad hoc, algoritma routing protocol, 

wireless sensor network, dan lain sebagainya. 

BAB III: Metodologi Penelitian 

Pada bab ini memuat tentang metode yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB IV: Implementasi dan Analisa Data 

Pada bab ini memuat tentang pembahasan mengenai hasil yang diperoleh 

berdasarkan perhitungan selama penelitian berlangsung. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran  

Pada bagian ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan 

yang telah dilakukan. 

 


