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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisa data yang telah dilakukan dan dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka dapat dipetik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perbandingan nilai throughput pada protokol routing AODV, DSDV 

dan DSR, nilai throughput rata-rata pada protokol DSR sebesar 217.34 kbps. Pada 

protokol AODV memiliki nilai throughput rata-rata 160.75 kbps. Sedangkan 

besar nilai throughput rata-rata pada protokol DSDV adalah 167.76 kbps. Ini 

memperlihatkan bahwa protokol DSR lebih unggul pada kinerja throughput 

dibandingkan dengan protokol AODV dan DSDV. 

2. Pada perbandingan besar delay protokol routing AODV, DSDV dan DSR adalah 

besar delay rata-rata yang dihasilkan oleh protokol DSR adalah 0.0232s. Pada 

protokol AODV memiliki besar delay rata-rata 0. 0293s. Sedangkan besar delay 

rata-rata pada protokol DSDV adalah 0. 0311s. Dalam kasus ini dapat disimpulkan 

bahwa kinerja protokol DSR lebih baik dibandingkan dengan AODV dan DSDV 

dengan rata-rata delay yang sedikit. 

3. Perbandingan nilai packetloss pada protokol routing AODV, DSDV dan DSR 

menunjukkan nilai packetloss rata-rata yang diperoleh oleh protokol DSR adalah 

0.102% dan hanya berbeda 0.01% dengan protokol AODV dengan nilai 

packetloss rata-rata sebesar 0.0945%, dan pada protokol DSDV memiliki 

packetloss rata-rata sebesar 0.1905%. Jadi kesimpulan yang didapatkan protokol 

DSR dan AODV memiliki nilai rata-rata packetloss yang lebih kecil dibandingkan 

dengan protokol DSDV. 

4. Nilai PDR pada protokol AODV, DSDV dan DSR memperlihatkan bahwa besar 

nilai PDR rata-rata pada protokol DSR adalah 99.424% dan hanya berbeda 0.01% 

dari protokol AODV yaitu 99.43%. Sedangkan nilai PDR rata-rata pada protokol 

DSDV adalah sebesar 98.823%. Sehingga protokol routing reaktif seperti AODV 

dan DSR lebih unggul daripada protokol DSDV. 

5. Dari semua hasil perhitungan pada keseluruhan skenario, dapat diambil 

kesimpulan bahwa protokol DSR lebih unggul dari semua skenario simulasi baik 

itu nilai throughput, ukuran delay, nilai packetloss dan nilai PDR. Sedangkan pada 
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protokol AODV untuk ukuran delay, packetloss dan PDR hanya berbeda beberapa 

persen saja dengan protokol DSR. Beda halnya dengan protokol DSDV karena 

selalu memilki kinerja yang lebih rendah dari kedua protokol tersebut. 

6. Dari semua keunggulan yang dimiliki oleh protokol DSR dan AODV, maka kedua 

protokol ini sangat cocok bekerja pada jaringan yang dinamis dan berskala besar. 

Sedangkan protokol DSDV lebih baik bekerja pada jaringan yang statis dengan 

skala yang kecil sehingga lebih efisien dalam pencarian rute. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman saat mengerjakan tugas akhir ini, penulis dapat memberikan 

saransebagai berikut: 

1. Ketika melakukan simulasi dengan NS2 sebaiknya perhatikan parameter-

parameter apa saja yang akan disimulasikan. Perhatikan dan pahami fungsi skrip 

pada saat mengetik program pada NS2. 

2. Menentukan dan memastikan tujuan apa yang diinginkan dalam pembuatan 

program pada NS2. Apa yang ingin dilakukan, parameter apa yang dibutuhkan, 

bagaimana fungsi parameter pada suatu skrip program, bagaimana output yang 

ingin dihasilkan, dan bagaimana cara mengolah output tersebut. 

3. Saat akan menganalisa laporan, selaraskan skenario simulasi dengan cara 

menganalisa data agar hasil yang didapatkan sesuai ekspektasi. 


