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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Pada tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebagai bahan referensi yang terkait dengan topik pada 

pengerjaan laporan ini, diantaranya sebagai berikut : 

(Dirganto, 2010) dalam penelitian ini dilakukan perbandingan kinerja dari 

protokol routing AODV dan OLSR pada Mobile Ad Hoc Network (MANET). Penelitian 

dilakukan dengan simulasi menggunakan NS2 (Network Simulator V2). Parameter 

simulasi yang digunakan diantaranya adalah jumlah node sebanyak 10 – 50 node, 

skenario pergerakan menggunakan model “Random Waypoint” dengan distribusi 

kecepatan antara 0 sampai 20 m/s, paket data yang digunakan sebesar 512 bytes, luas 

wilayah yang digunakan 800m x 500m, dan jangkauan 250m. Matrik pengukuran yang 

dibandingkan berupa Protocol Control Overhead, Packet Delivery Ratio, Average End-

to-End Delay. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa protokol AODV lebih baik 

bekerja pada jaringan statis, dan memiliki persentase Packet Delivery Ratio yang relatif 

tinggi. Sedangkan protokol OLSR dapat bekerja dengan baik pada jaringan yang padat 

dan kapasitas yang besar, dan memiliki performa Average End-to-End Delay yang baik 

serta nilai Protocol Control Overhead yang realtif tinggi dan stabil. 

(Sidharta, 2013) dalam penelitian ini dilakukan perbandingan performansi dari 

protokol AODV dan DSR pada jaringan MANET. Penelitian ini menggunakan 

simulator NS2. Jumlah node yang digunakan adalah 10, 25, dan 50 node. Koneksi yang 

dibuat adalah 1, 5, dan 10 koneksi dengan pembentukan koneksi yang telah ditentukan. 

Laus wilayah 800m x 800m. Kinerja jaringan yang diukur adalah rata-rata throughput, 

delay, jitter, packet delivery ratio, packet loss, dan routing overhead pada skenario yang 

berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa protokol DSR lebih baik 

berdasarkan parameter jaringan delay, jitter, packet delivery ratio, packet loss, dan 

routing overhead pada semua skenario. Sedangkan AODV lebih pada parameter 

jaringan throughput pada semua skenario. 

(Bhatia, 2014) dalam penelitian ini dilakukan penerapan dan perbandingan 

antara protokol routing DSR dan DSDV pada MANET dengan menggunakan NS2. 

Kinerja jaringan yang dibandingkan pada penelitian ini adalah packet delivery fraction, 

average end-to-end delay, packetloss, throughput, normalized routing load, dropped 
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packets. Rentang transmisi adalah 250 m dengan luas wilayah 500 x 500 m. Dengan 

jumlah node 10, 20, 30, 40, 50 dan besar paket 512 bytes. Hasil dari penelitian ini 

adalah protokol DSDV lebih unggul pada kinerja jaringan throughput dan average end-

to-end delay dan DSR lebih unggul pada packet delivery fraction, packetloss, 

normalized routing load dan dropped packets. 

(Arinatal, 2015) dalam penelitian ini dilakukan analisis kecepatan pada protokol 

routing AODV, OLSR dan ZRP dengan menggunakan NS2. Penelitian ini 

membandingkan ketiga protokol tersebut berdasarkan perhitungan dari kecepatan 

routing discovery. Luas area yang digunakan adalah 1000 x 1000 m2, dengan waktu 

simulasi 10 detik dan 25 jumlah node. Hasil dari panelitian ini adalah AODV memiliki 

waktu routing discovery lebih cepat daripada OLSR dan ZRP. Berdasarkan jumlah 25 

node, routing discovery pada AODV lebih cocok dan lebih cepat dalam membentuk 

tabel routing. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Jaringan Mobile Ad Hoc (MANET) 

Jaringan Mobile ad hoc (MANET) adalah sekumpulan node – node berupa 

wireless maupun router yang membentuk suatu jaringan secara dinamis tanpa perlu 

menggunakan infrastruktur jaringan yang ada dan memiliki sifat yang sementara. Node 

– node tersebut bergerak secara acak dan bebas sehingga memungkinkan koneksi antar 

satu router ke router yang lain bisa berubah – ubah. Didalam jaringan ini, setiap titik 

tidak hanya sebagai host, tetapi juga router yang meneruskan paket data kepada 

perangkat lain (Dirganto, 2010). 

 

Gambar 2.1 Contoh jaringan mobile ad hoc (MANET) 
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Terdapat beberapa jenis karakteristik dari jaringan MANET adalah sebagai 

berikut (Dirganto, 2010) : 

a. Memiliki topologi yang dinamis. 

Setiap perangkat dalam jaringan ad hoc dapat bergerak dan berpindah secara 

bebas sehingga topologi jaringan dapat berubah – ubah sewaktu – waktu. 

b. Lebar pita terbatas. 

Hambatan bagi jaringan nirkabel dibandingkan dengan jaringan kabel adalah 

keterbatasan lebar pita koneksi. 

c. Baterai terbatas. 

Hampir seluruh perangkat pada jaringan ad hoc beroperasi menggunakan baterai 

yang terbatas kesedian energinya. Sebuah sistem ad hoc multihop harus didesain 

untuk menghemat penggunaan energi. 

d. Lemahnya keamanan jaringan secara fisik. 

Berbeda dengan jaringan kabel yang terlindung secara langsung dengan 

selubung kabel, jaringan nirkabel sangat rentan dan terbuka terhadap serangan 

fisik. 

Adapun perbedaan antara jaringan ad hoc dengan jaringan infrastruktur adalah 

sebagai berikut (Benardi, 2009): 

Tabel 2.1. Perbandingan jaringan selular dengan jaringan ad hoc 

Selular Ad hoc 

Jaringan berbasiskan infrastruktur Tidak berbasiskan infrastruktur 

Tetap. Terdapat keharusan terlebih dahulu 

menentukan dan membangun cell site dan 

base station 

Tidak ada base station serta proses 

pembangunan yang cepat 

Topologi jaringan dengan tulang punggung 

yang bersifat statis 

Topologi jaringan yang sangat dinamis 

dengan multihop 

Lingkungan yang lebih ramah dan 

koneksitas yang lebih stabil 

Lingkungan yang rawan (noise, loss) serta 

koneksitas yang tidak regular 

Diperlukan perencanaan yang terperinci 

sebelum base station dapat dibangun 

Jaringan Ad hoc secara otomatis membentuk 

dan beradaptasi terhadap perubahan 

Biaya pembangunan yang tinggi Berbiaya efektif 

Proses pembangunan yang lama Waktu setup yang lebih cepat 
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2.2.2 Teori Routing 

Secara umum routing berarti perjalanan informasi dari sumber ke tujuan di 

dalam sebuah inter jaringan dengan syarat paling tidak di dalam jaringan tersebut harus 

terdapat satu node berikutnya di dalamnya. Dua tujuan utama dalam routing adalah 

(Benardi, 2009) : 

1. Menentukan jalur terbaik (paling efisien dan efektif). 

2. Node sumber atau node berikutnya yang akan menentukan jalur yang akan 

ditempuh.. 

Untuk mengoptimalkan jalur yang akan ditempuh, terdapat tiga faktor yang harus 

dipertimbangkan, yaitu : 

1. Jalur terpendek untuk jumlah hop yang paling sedikit. 

2. Waktu tempuh terpendek untuk waktu tunda paling sedikit. 

3. Berat jalur terpendek dengan melakukan pemanfaatan bandwidth, catu daya 

yang tersisa, dan lain – lain. 

Dalam hop-by-hop routing, node sumber hanya menentukan tujuan dari sebuah rute 

di dalam header paket yang akan dikirim, dan kemudian node berikutnya yang akan 

menentukan hop selanjutnya dengan cara menginspeksi tabel internal routing yang 

dimiliki node tersebut (Benardi, 2009). 

Didasarkan pada fakta bahwa mungkin diperlukan untuk melompati beberapa hops 

(multi-hop) sebelum sebuah paket mencapai tujuan, maka sebuah protokol routing 

diperlukan. Protokol routing mempunyai dua fungsi utama, yang pertama yaitu 

menyeleksi rute untuk beberapa pasang sumber-tujuan dan menyampaikan pesan ke 

tujuan yang benar. Sedangkan fungsi kedua yaitu secara konseptual menggunakan 

keragaman dari protokol dan struktur data (routing table) (Benardi, 2009). 

 

2.2.3 Routing Protocol dalam Jaringan Mobile Ad hoc 

Terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan routing protokol dalam 

MANET. Tergantung pada bagaimana protokol-protokol tersebut menangani paket 

untuk diantarkan dari sumber ke tujuan. 

Klasifikasi routing protokol dalam MANET terdiri dari: 

1. Routing yang bersifat proaktif; tipe protokol jenis ini biasa disebut juga protokol 

yang bekerja berdasarkan tabel atau table driven protocol. Di dalam routing, rute 

adalah telah ditentukan terlebih dahulu. Paket-paket dipindahkan melalui rute 
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yang telah ditentukan sebelumnya tersebut. Dalam skema ini penerusan paket 

lebih cepat tetapi routing overhead menjadi lebih besar karena satu harus 

mendefinisikan semua rute sebelum memindahkan paket-paket tersebut. 

Protokol yang bersifat proaktif mempunyai tingkat penundaan yang lebih rendah 

karena semua rute dijaga dan dirawat di semua waktu. 

Contoh dari routing protokol yang bersifat proaktif yaitu DSDV (Destination 

Sequenced Distance Vector) dan OLSR (Optimized Link State Routing). 

2. Routing yang bersifat reaktif; Tipe protokol jenis ini disebut juga On Demand 

Routing Protocol. Di dalam routing ini, rute-rute tidak ditentukan terlebih 

dahulu. Sebuah node memanggil route discovery untuk menentukan sebuah rute 

baru ketika diperlukan. Mekanisme route discovery ini adalah berdasarkan 

algoritma flooding yang menggunakan teknik, sebuah node hanya melakukan 

broadcast paket ke semua node tetangga dan intermediate node hanya 

meneruskan paket ke tetangganya saja. Teknik ini berulang sampai paket 

mencapai tujuan, teknik reaktif ini mempunyai keuntungan routing overhead 

yang lebih kecil tetapi mempunyai waktu penundaan (latency) yang lebih tinggi 

dikarenakan sebuah rute, misal, dari node A ke node B akan ditemukan hanya 

jika A ingin mengirimkan paket ke B. 

Contoh dari protokol routing yang bersifat reaktif yaitu DSR (Dynamic Source 

Routing), AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector) dan TORA (Temporary 

Ordered Routing Algoritma). 

3. Routing yang bersifat campuran (Hybrid); merupakan generasi baru protokol, 

merupakan kombinasi dari jenis proaktif dan reaktif. Protokol jenis ini dirancang 

untuk menambah skalabilitas dengan mengijinkan node-node yang berjarak 

dekat untuk bekerja sama membentuk semacam tulang punggung (backbone) 

untuk mereduksi route discovery overhead. 

Contoh dari routing protokol yang bersifat hybrid yaitu ZRP (Zone Routing 

Protocol) yang membagi jaringan menjadi beberapa zona routing dan dua 

protokol independen beroperasi di dalam dan antar zona. 
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2.2.4 Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) 

 Ad hoc On-demand Distance Vector (AODV) merupakan jenis protokol reaktif 

yang digunakan pada jaringan ad hoc. AODV menggunakan dua jenis operasi yaitu 

menemukan rute (Route Discovery) dan pemeliharaan rute (Route Maintenance) 

(Arinatal, 2015). 

AODV merupakan protokol hop-by-hop dimana node-node menggunakan tabel 

routing mereka untuk menentukan hop berikutnya di dalam perjalanan menuju tujuan. 

AODV merupakan protokol reaktif (Benardi, 2009). 

a. Isi Routing Table 

Setiap node di dalam jaringan dengan protokol AODV mengandung informasi 

mengenai rute yang sedang dipergunakan pada saat ini dengan menyimpan data-data 

sebagai berikut: 

1. IP Address: Alamat IP node tujuan. 

2. Destination Sequence Number: Urutan nomor tujuan untuk mencegah terjadinya 

routing loops. 

3. Hop Count: Jumlah dari hop ke tujuan. 

4. Next Hop: Next hop yang telah ditentukan untuk meneruskan paket di dalam sebuah 

rute. 

5. Life Time: Waktu yang berlaku untuk sebuah route. 

6. Active Neighbor List: Tetangga aktif yang menggunakan rute tertentu. 

7. Request Buffer: Untuk memastikan bahwa sebuah permintaan akan diproses satu kali. 

b. Route Discovery 

Sebuah node di dalam jaringan AODV memangil fungsi route discovery untuk 

menemukan rute menuju tujuan ketika tujuan tidak mengetahuinya (Benardi, 2009). 

RREQ (Route Request) merupakan pesan atau paket khusus yang dipancar-sebarkan 

oleh sumber untuk tujuan tertentu. Sedangkan RREP (Route Reply) merupakan pesan 

atau paket yang bersifat unicasted oleh tujuan menuju sumber. Setelah melakukan 

proses broadcasting RREQ, sebuah node akan menunggu RREP dan jika RREP tidak 

ditemukan maka node akan melakukan broadcast ulang RREQ atau akan memutuskan 

bahwa tidak tersedia rute sama sekali (Benardi, 2009). 
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Gambar 2.2 RREQ dalam AODV 

Node S mulai mengirim RREQ dengan melakukan proses broadcasting paket pada 

setiap node tetangga terdekatnya. 

 

 

Gambar 2.3 RREQ dan Reverse Path dalam AODV 

Setiap node tetangga terdekat memverifikasi RREQ dari node sumber, kemudian 

melanjutkan RREQ tersebut menuju node terdekat dan mengembalikan ke node sumber. 

 

 

Gambar 2.4 Reverse Path setup dalam AODV 

RREQ sampai pada node tujuan yaitu G ditemukan, kemudian mengirimkan tanda 

kembali ke node sumber. 
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Gambar 2.5 RREP dalam AODV 

Ketika RREQ telah diterima oleh node tujuan maka node tujuan akan mengirimkan 

pesan balasan berupa RREP ke node sumber melalui jalur yang telah dibuat oleh node 

tetangga sebelumnya. 

 

 

Gambar 2.6 Data dikirim melalui jalur pada AODV 

Setelah RREP diterima oleh sumber, maka kemudian node sumber mulai 

mengirimkan paket menuju node tujuan berdasarkan jalur dari RREP sebelumnya. 

c. Route Maintenance 

Ketika sembarang node aktif dalam rute menemukan bahwa ada link yang 

menuju ke tetangganya rusak atau terputus, akan membangkitkan sebuah route error 

message (RERR) dan melakukan proses broadcast pesan tersebut ke anggota tetangga 

yang aktif. Hal ini merupakan prosedur rekursif sampai source yang berkepentingan 

menerima pesan tersebut dan membangkitkan RREQ baru untuk menemukan rute 

alternatif. 
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2.2.5 Dinamic Source Routing (DSR) 

Routing protokol Dynamic Source Routing (DSR) menggunakan pendekatan 

reaktif sehingga menghilangkan kebutuhan untuk membanjiri jaringan dalam 

melakukan pembaruan tabel seperti terjadi pada pendekatan table driven. DSR hampir 

mirip dengan AODV karena membentuk route on demand namun menggunakan source 

routing bukan routing table pada intermediate device. Protokol ini benar-benar 

berdasarkan source routing dimana semua informasi routing dipertahankan (terus 

diperbaharui) pada mobile node. Node intermediate juga memanfaatkan route cache 

secara efisien untuk mengurangi kontrol overhead. Siklus penemuan rute yang 

digunakan untuk menemukan route on-demand. DSR memiliki dua tahap utama untuk 

menyampaikan jalur rutenya (Yunanto, 2015). 

 a. Route Discovery (Pencarian Rute) 

Pada tahap route discovery ini akan menyimpulkan bahwa ketika node 

sumber akan mengirimkan sebuah paket ke node tujuan, akan tetapi tidak tahu 

jalur rute mana yang akan di lalui maka node sumber akan memulai mencarikan 

jalur rute yang diinginkan agar sampai tujuan. Langkah pertama yang dilakukan 

oleh node sumber yaitu membroadcast informasi lalu setiap node akan 

memeriksa catatan rute yang dimilikinya. Pada saat paket membroadcast paket 

maka setiap node akan mengecek apakah memiliki catatan rute yang dimaksud 

dari pesan tersebut. Jika tidak mempunyai maka node tersebut akan 

menambahkan alamat sendiri pada route record dan meneruskan paket tersebut 

ke node yang terhubung dengannya. Untuk membatasi jumlah route request 

disebarkan pada link keluar dari sebuah node, maka sebuah mobile node hanya 

meneruskan permintaan route jika route request belum terlihat oleh mobile node 

tersebut dan juga jika alamat mobile node belum muncul dalam route record. 

Route reply dihasilkan ketika salah satu route request telah mencapai tujuan itu 

sendiri atau ketika mencapai node intermediate yang berisi route cache ke tujuan 

yang belum sampai. Pada saat paket telah mencapai tujuan atau node 

intermediate, paket tersebut berisi route record yang berisi informasi hop yang 

dilalui pada paket balasan di salin informasi bahwa rute ditambah dengan catatan 

pada paket permintaan, proses pencarian rute ini yang mengakibatkan terjadinya 

delay waktu yang lama dikarenakan harus kembali ke source untuk 

mendapatkan jalur rute yang terbaru. 
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Proses route discovery dan route record, misalkan node sumber (S) 

membroadcast route request (RREQ), kemudian node S membroadcast paket 

route request (RREQ) kepada node tetangga terdekat yaitu B, C, E lalu masing-

masing node tersebut akan menambahkan sendiri alamat dan jumlah hop routing 

untuk setiap node tetangganya. 

 

Gambar 2.7 Node sumber membroadcast jalur ke tetangga terdekat 

 

Gambar 2.8 Node sumber menerima RREP dari node Destinasi 

Kemudian node D akan menerima, unicast route reply (RREP) ke node 

J. Jika sudah menemukan suatu jalur rute menuju node D, maka node S akan 

mengirimkan paket berupa RREP dan node D akan menerima paket. 
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Gambar 2.9 Node sumber menemukan jalur menuju destinasi 

Saat node sumber sudah mendapatkan pesan balasan berupa RREP 

setelah memberikan RREQ sebelumnya kepada node tetangga, maka jalur rute 

sudah ditemukan maka node sumber mulai mengirimkan paket data. 

 

Gambar 2.10 node J putus koneksi maka mengirimkan route error 

(RRER) menuju node sumber melalui jalur rute J-F-E-S 

Ketika jalur mengalami kerusakan maka node j akan mengirimkan pesan 

RRER kepada node S agar digantikan jalur baru melalui node lain, maka node 

sumber akan memperbaharui rute terbaru dan menghapus cache pada jalur S-E-

F-J-D. 

 b. Route Maintenance (pemeliharaan rute) 

Pemeliharaan rute pada DSR akan dilakukan apabila terdapat kesalahan 

dalam pengiriman paket seteah itu akan ada pemberitahuan dari node yang 

menemukan kesalahan tersebut, pada transmisi pada data link layer, node 

tersebut akan mengirimkan pesan paket error ke seluruh node yang 

mengakibatkan terputusnya jalur node setelah itu node yang menerima paket 

tersebut akan menghapus route record yang berkaitan dengan node pengirim 
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paket error. Sedangkan paket pemberitahuan digunakan untuk memeriksa 

kebenaran operasi jalur pada link route, jadi apabila terjadi error pada paket yang 

diterima hop yang ada dalam cache route akan dihapus dan semua jalur rute 

akan di potong agar bisa memverifikasi jalur rute yang benar. 

2.2.6 Destination Sequence Distance Vector (DSDV) 

 DSDV termasuk dalam kategori tabel driven routing protocol dalam jaringan 

MANET. DSDV menggunakan metode routing distance vector yang dilengkapi dengan 

adanya sequence number. Dengan metode distance vector, memungkinkan setiap node 

dalam jaringan untuk dapat bertukar tabel routing melalui node tetangganya, namun 

salah satu kekurangan dari metode ini dapat mengakibatkan terjadinya looping dalam 

jaringan sehingga digunakanlah suatu sequenced number tertentu untuk mencegah 

terjadinya looping (Ferdinanto, 2013). 

Dalam protokol routing DSDV, sequence number akan dihasilkan oleh setiap 

node dalam jaringan tersebut. Sequence number akan dihasilkan setiap kali akan 

mengirim pesan, dengan demikian maka sequence number akan dihasilkan jika terjadi 

perubahan dalam jaringan. Hal ini dapat disebabkan karena : 

1. Update secara periodik oleh masing-masing node dimana setiap node akan 

mengirimkan pesan secara periodik. 

2. Jika terdapat triggered update seperti ada node datang atau pergi sehingga node 

tetangga akan mengirimkan pesan ditandai dengan nilai sequence number tetangga akan 

mengirimkan pesan ditandai dengan nilai sequence number yang baru. 

Dengan metode routing DSDV, setiap node memelihara sebuah tabel forwarding 

dan menyebarkan tabel routing ke node tetangganya. Tabel routing tersebut memuat 

informasi sebagai berikut : 

1. Alamat node tujuan (berupa MAC Address). 

2. Jumlah hop yang diperlukan untuk mencapai node tujuan. 

3. Sequence number dari informasi yang diterima. Sequence number tersebut berasal 

dari node tujuan. 

Tabel routing akan diperbaharui secara periodik dengan tujuan untuk 

menyesuaikan jika terjadi perubahan topologi jaringan (ada node yang bergerak atau 

berpindah tempat), dan untuk memelihara konsistensi dari tabel routing yang sudah ada. 

Sequence number yang baru akan dihasilkanoleh setiap node jika terjadi pembaharuan 

tabel routing. 
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Jika tabel routing sudah diperbaharui maka akan dipilih rute untuk mencapai 

node tujuan dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Tabel routing dengan nilai sequence number yang terbaru akan terpilih. Sequence 

number terbaru ditandai dengan nilai sequence number yang lebih besar dari yang 

sebelumnya. 

2. Jika dihasilkan sequence number yang sama maka dilihat nilai metric-nya, dan nilai 

metric yang paling kecil akan dipilh. 

Setiap node akan mempunyai forwarding table yang berisi informasi pada tabel 

routing dan informasi lain seperti install time. Install time akan berisi interval waktu 

yang diperlukan untuk mendapatkan tabel routing dari node tujuan. Jika install time 

bernilai besar, maka hal tersebut mengindikasikan adanya link yang terputus antara 

node asal dan node tujuan. Install time dijadikan dasar keputusan untuk menghapus rute 

tertentu yang terputus dengan node asal. Dengan penggunaan DSDV maka penghapusan 

suatu rute tersebut akan jarang sekali dilakukan namun install time tetap digunakan 

untuk memonitor rute-rute yang terputus dengan node asal, dan mengambil langkah 

yang diperlukan bila hal tersebut terjadi. 

Link yang terputus akan ditandai dengan nilai metric yang tak berhingga, dan 

node asal akan mengeluarkan sequence number ganjil untuk node tujuan tersebut. 

Sequence number yang ganjil tersebut akan disebarkan ke node-node lain sehingga 

semua node dalam jaringan tersebut mengetahui bahwa ada link yang terputus untuk 

node tujuan dengan sequence number ganjil tersebut. 

Looping dalam jaringan DSDV dapat dihindari dengan penggunaan sequence 

number, dimana setiap node untuk setiap perubahan dalam jaringan akan menghasilkan 

sequence number baru. Jadi node lain akan mengetahui kejadian yang baru terjadi 

melalui nilai sequence number. Makin besar nilai sequence number maka pesan yang 

diterima semakin baru. Sequence number yang lebih kecil menandakan bahwa kejadian 

tersebut sudah tidak up to date sehingga akan di ganti. 

 

2.2.7 Model Propagasi Two Ray Ground 

Model propagasi two ray ground merupakan model yang berguna karena 

berdasar pada optik geometri dan dapat digunakan untuk direct path dan refleksi dari 

tanah antara pengirim dan penerima. Model ini sangat akurat untuk memperkirakan 

kekuatan sinyal dalam skala luas dengan jarak yang jauh (Haryanti, 2005). 
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2.2.8 Spesifikasi Standard Wireless 802.11 

Terdapat beberapa spesifikasi platform padad jaringan nirkabel dalah sebagai 

berikut (Andini, 2009): 

Tabel 2.2 Standar IEEE 802.11 

Standar IEEE Deskripsi 

802.11a Standar 802.11a memungkinkan bandwidth yang lebih tinggi (54 Mbps throughput 

maksimum, 30 Mbps dalam praktek). Standar 802.11a mengandung 8 saluran radio di 

pita frekuensi 5 GHz. 

802.11b Standar 802.11b menawarkan thoroughput maksimum dari 11 Mbps (6 Mbps dalam 

praktek) dan jangkauan hingga 300 meter di lingkungan terbuka.. Ia menggunakan 

rentang frekuensi 2,4 GHz, dengan 3 saluran radio yang tersedia. 

802.11g Standar 802.11g mengusahakan untuk mengkombinasikan kelebihan dari 802.11a dan 

802.11b. Standar 802.11g mendukung bandwidth 54 Mbps dan menggunakan 

frekuensi 2,4 GHz untuk jangkauan yang lebih jauh. Standar 

802.11g compatible dengan 802.11b, berarti bahwa AP 802.11g akan bekerja dengan 

adapter wireless 802.11b, dan sebaliknya. 

802.11n Standar IEEE terbaru pada WiFi (Wireless Fidelity) adalah 802.11n. Standar ini 

dirancang untuk meningkatkan bandwidth 802.11g dengan memanfaatkan 

sinyal wireless jamak (multiple wireless signals) dan antena jamak (disebut teknologi 

MIMO). Koneksi 802.11n mendukung data ratediatas 100Mbps. 

 Pada simulasi tugas akhir ini, standar IEEE yang digunakan adalah 802.11b 

dimana pada platform ini hanya node sumber dan tujuan yang bergerak dan node 

tetangga di sekitarnya semua bersifat statis. Frekuensi yang digunakan adalah 2.4 GHz 

yang mendukung kinerja dari node-node yang pada jaringan ad hoc ini, sehingga cocok 

untuk node sumber dan tujuan yang bergerak dan node tetangga yang statis. 

2.2.9 Parameter Kinerja Jaringan 

 Kinerja jaringan diukur dengan parameter quality of service (QoS). Kinerja 

jaringan dapat menunjukkan konsistensi, tingkat keberhasilan pengiriman data, dan lain-

lain. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja jaringan 

antara lain: 

a. Throughput 

Throughput merupakan suatu istilah yang mendefinisikan banyaknya bit 

yang diterima dalam selang waktu tertentu dengan satuan bit per second yang 

merupakan kondisi data rate sebenarnya dalam suatu jaringan. 
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b. Delay 

Delay adalah jeda waktu antara paket pertama dikirim dengan paket tersebut 

diterima. Dalam hal ini satu kali simulasi dibagi dengan jumlah usaha pengiriman 

yang berhasil dalam satu kali pengamatan tersebut. 

c. Packet Delivery Ratio (PDR) 

Packet delivery ratio (PDR) adalah rasio antara banyaknya paket yang 

diterima oleh tujuan dengan banyaknya paket yang dikirim oleh sumber. 

d. Packet Loss (Paket hilang) 

Packet Loss adalah banyaknya jumlah paket yang hilang selama proses 

pengiriman paket dari node asal ke node tujuan. 

2.2.10 Network Simulator 2 

Network Simulator 2 (NS2) merupakan salah satu perangkat lunak atau software 

yang dapat menampilkan secara simulasi proses komunikasi dan bagaimana proses 

komunikasi tersebut berlangsung. Network Simulator melayani simulasi untuk 

komunikasi dengan kabel dan komunikasi nirkabel (Dirganto, 2010). NS2 digunakan 

untuk mensimulasikan jaringan berbasis TCP/IP dengan berbagai macam medianya. 

NS2 besifat open source di bawah GPL (Gnu Public License). Sifat open source juga 

mengakibatkan pengembangan NS2 menjadi lebih dinamis (Yohanes, 2015).. 

Beberapa keuntungan menggunakan NS2 sebagai perangkat lunak simulasi 

untuk melakukan riset dan penelitian. Antara lain dilengkapi dengan tool validasi 

(Indarto dan Andi, 2004). Tool ini digunakan untuk menguji validasi kebenaran 

pemodelan jaringan yang dibuat dalam NS2. Secara acak, pemodelan jaringan yang 

dibuat oleh NS2 melewati validasi untuk menguji kebenarannya (Yohanes, 2015). 

Hasil dari network simulator merupakan file berbentuk log data berekstensi 

“.tr”. File log ini dapat dihitung ataupun dianalisa menggunakan cara manual maupun 

menggunakan file lain yang disebut awk skrip. 

Paket-paket yang membangun dalam simulasi jaringan ini antara lain : 

1. Tcl : Tool command language 

2. Tk : Tool kit 

3. Otcl : Object tool command language 

4. Tclcl : Tool command language / C++ interface 

5. NS2 : Network simulator versi 2 

6. Nam : Network animator 


