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ABSTRAK 
 

Komunikasi yang digunakan dalam medan peperangan disebut komunikasi taktis. 
Permasalahan yang dihadapi sistem komunikasi taktis adalah tidak adanya infrastruktur yang 
tetap. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam komunikasi taktis diterapkan mobile ad hoc 
network (MANET). Penelitian ini dilakukan menggunakan protokol routing AODV dan DSDV 
pada formasi random dan formasi kapal perang di laut. Formasi ini mensimulasikan node 
sebanyak 7, 15, dan 23 node. Hasilnya pada formasi burung dengan jaringan 23 node 
didapatkan nilai rata-rata end to end delay, packet delivery ratio, routing overhead dan 
throughput berturut-turut untuk routing protokol AODV adalah 334.963 ms, 94.286%, 0.478919 
dan 183.781 kbps, untuk DSDV adalah 401.007 ms, 95.8%, 0.827141, dan 156.762 kbps. 
Sedangkan pada formasi random dengan jaringan 23 node didapatkan nilai rata-rata end to end 
delay, packet delivery ratio, routing overhead dan throughput berturut-turut untuk routing 
protokol AODV adalah 434.497 ms, 98.231%, 0.292372 dan 205.265 kbps, untuk DSDV adalah 
379.183 ms, 98.778%, 0.333617, dan 184.932 kbps. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada 
jaringan yang semakin luas performa AODV lebih baik dibandingkan dengan DSDV. Sebaliknya 
pada jaringan dengan node yang semakin sedikit performa DSDV lebih baik dibandingkan 
AODV. 
 
Kata kunci: AODV, DSDV, MANET, formasi kapal perang 

 
ABSTRACT 

 

Communication is used in the battlefield called the tactical communications. Problems 
encountered in tactical communication system is the absence of a fixed infrastructure. To 
overcome this problem, tactical communication is applied mobile ad hoc network (MANET). This 
study was undertaken with two conditioning using AODV and DSDV routing protocols for 
random formations and formations of battleships on the sea. The formation is simulated by 7, 
15, and 23 nodes. The results on formation of bird by 23 nodes for average end to end delay, 
packet delivery ratio, routing overhead and throughput of routing protocol AODV respectively 
are 334.963 ms, 94.286%, 0.478919 and 183.781 kbps, and for DSDV respectively are 401.007 
ms, 95.8%, 0.827141, and 156.762 kbps. While on random formations by 23 nodes for average 
end to end delay, packet delivery ratio, routing overhead and throughput of routing protocol 
AODV respectively are 434.497 ms, 98.231%, 0.292372 dan 205.265 kbps, and for DSDV 
respectively are 379.183 ms, 98.778%, 0.333617, dan 184.932 kbps. The results of simulation 
showed that on increasingly widespread network AODV performance is better than DSDV. 
Otherwise on the fewer network DSDV performance is better than AODV. 
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PENDAHULUAN 
Routing ialah proses untuk menemukan 

dan menentukan rute terbaik oleh suatu node 
dengan menggunakan suatu algoritma 

tertentu agar paket dari pengirim dapat 
sampai di tujuan. Routing yang digunakan 
pada MANET ini adalah routing reaktif dan 
proaktif. Contoh protokol routing yang akan 
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dibahas pada makalah ini adalah protokol 
reaktif yaitu Ad hoc On-demand Distance 
Vector (AODV) dan protokol proaktif yaitu 
Destination Sequence Distance Vector 
(DSDV). 

Dalam bidang militer, selain strategi dan 
manajemen peperangan juga dibutuhkan 
suatu komunikasi yang penting untuk 
kelangsungan misi dalam sebuah 
peperangan. Komunikasi yang digunakan 
dalam medan peperangan biasa disebut 
dengan komunikasi taktis. Komunikasi taktis 
adalah definisi dari transmisi yang 
menghubungkan komponen-komponen militer 
dalam sebuah pertempuran atau peperangan. 
Komunikasi ini digunakan dalam peperangan 
untuk penentuan target, pengiriman perintah 
sebuah misi dan operasi khusus.  

Kekuatan dalam sebuah perang terletak 
pada kemampuan berbagi informasi dalam 
sebuah jaringan komunikasi. Jaringan dari 
sistem komunikasi taktis berbeda dengan 
jaringan pada sistem komunikasi komersial, 
terutama dalam hal keamanan, reliability, 
robustness dan kemampuan dalam memilih 
protokol routing yang tepat. Kriteria yang 
dibutuhkan untuk komunikasi taktis 
diantaranya: dapat dilakukan melalui sarana 
komunikasi nirkabel, dan node (dalam hal ini 
pengguna) dapat memainkan dua peran, yaitu 
sebagai host dan router. 

Permasalahan yang dihadapi sistem 
komunikasi taktis semakin komplek dengan 
tidak adanya infrastruktur yang tetap. Untuk 
mengatasi hal tersebut, maka dalam 
komunikasi taktis diterapkan suatu teknologi 
mobile ad hoc network (MANET) yang mampu 
diterapkan meski tanpa adanya suatu 
infrastruktur. Mobile ad hoc Network (MANET) 
adalah sebuah jaringan wireless yang terdiri 
dari mobile node yang tidak memiliki 
infrastruktur. Jaringan ini merupakan salah 
satu mode jaringan wireless ad hoc akan 
tetapi node-node atau user pada jaringan ini 
bersifat mobile. MANET terdiri dari mobile 
platform (seperti router dan perangkat 
wireless) yang dalam hal ini disebut dengan 
“node” yang bebas berpindah kemana saja. 
Pada tugas akhir ini MANET 
diimplementasikan untuk sistem komunikasi 
taktis pada kapal perang. 

Node pada jaringan MANET tidak hanya 
berperan sebagai sender dan receiver tapi 
juga berperan sebagai relay antara node satu 
dengan node lainnya dan juga mampu 
melakukan routing.  

Penelitian sebelumnya membahas 
mengenai kinerja yang berbeda dari 

penggunaan beban jaringan, mobilitas, 
protokol routing yang digunakan, parameter 
apa saja yang diuji dan ukuran jaringan yang 
bervariasi, aspek skenario yang penting tidak 
dipertimbangkan untuk membanding-kan 
kinerja dari protokol routing AODV dan DSDV. 
Penelitian ini adalah pengembangan dari 
penelitian sebelumnya, namun protokol 
routing yang dibandingkan seperti AODV dan 
DSDV akan diimplementasikan pada jaringan 
komunikasi taktis kapal perang. Dalam 
penelitian ini, skenario yang digunakan adalah 
memvariasikan jumlah node dengan bentuk 
topologi burung (sesuai dengan formasi kapal 
perang di laut) dan topologi random.  
 
Routing Protokol Pada MANET 

Menurut Kembuan dkk (2012) routing 
protocol  layaknya sebuah router yang 
berkomunikasi dengan perangkat lain untuk 
menyebarkan informasi dan mengijinkan 
adanya pemilihan rute di antara dua node 
dalam jaringan. Dalam MANET setiap titik 
tidak hanya sebagai host, tetapi juga sebagai 
router yang meneruskan paket data kepada 
parangkat lain. Selanjutnya, agar node bisa 
berkomunikasi dengan node yang di luar 
jangkauannya, diperlukan routing protocol 
yang memiliki kemampuan untuk melewati 
banyak titik/node (multihop). Jika suatu node 
sering berpindah, maka topologi jaringan akan 
sering berubah, sehingga jalur routing yang 
baik mungkin akan tidak tersedia untuk 
beberapa saat. Routing protocol pada MANET 
menjadi suatu permasalahan yang 
menantang untuk diteliti semenjak sebuah 
node bisa bergerak secara bebas (acak). 
 
Mobile Ad Hoc Network (MANET) 

Menurut Dhamayanti dan Hendrantoro 
(2013) Mobile ad hoc Network (MANET) yaitu 
sebuah jaringan wireless yang terdiri dari 
mobile node yang tidak memiliki infrastruktur. 
Jaringan ini merupakan salah satu mode 
jaringan wireless ad hoc akan tetapi node-
node atau user pada jaringan ini bersifat 
mobile. Node bebas datang dan 
meninggalkan jaringan, node juga bebas 
bergerak atau diam pada posisinya. Setiap 
mobile node memiliki wireless network 
interface dan saling berkomunikasi dengan 
memanfaatkan media transmisi. Karena 
media transmisi mempunyai daya pancar 
yang terbatas, maka komunikasi antar node 
tersebut dilakukan dengan melewati satu dari 
beberapa node lainnya (node berfungsi 
sebagai router atau host) sehingga MANET 
juga bisa disebut multi-hop network. 



Pada jaringan MANET setiap mobile node 
dalam jaringan memiliki kedudukan yang 
sama dan tidak ada administrator pusat 
seperti pada jaringan celluler atau pada 
jaringan wireless local area network (WLAN) 
mode infrastruktur. Setiap node dibatasi oleh 
cakupan daerah komunikasi tergantung dari 
kartu jaringan masing-masing. Sehingga perlu 
adanya beberapa node lain untuk dapat saling 
menghubungkan. Beberapa karakteristik 
jaringan MANET diantaranya adalah topologi 
yang dinamis yang diakibatkan karena 
seringnya perubahan posisi node. Selain itu 
jaringan ini juga memiliki keterbatasan 
storage, keterbatasan bandwidth, 
keterbatasan power baterai dalam 
pentransmisian data, dan juga keterbatasan 
resource CPU dan memori.Jaringan MANET 
dapat dibangun pada tempat yang tidak 
terdapat infrastruktur jaringan sebelumnya. 

Node yang selalu bergerak membuat 
topologi jaringan yang dinamis. Komunikasi 
pada topologi dinamis tidak semudah 
komunikasi pada topologi statis. Selain itu 
kecepatan data (bitrate) pada kanal VHF 
hanya 1200 bps. Oleh karena itu kanal harus 
digunakan se-efektif mungkin. 

Pada dasarnya jaringan ad hoc 
membutuhkan protokol untuk route discovery 
dan route maintenance. Saat dua node tidak 
dapat berkomunikasi secara langsung, 
protokol routing memegang peranan penting. 
Pada sistem komunikasi laut, protokol routing 
ad hoc harus disesuaikan dengan 
karakterisitik laut. Ada banyak hal yang harus 
diperhatikan dalam komunikasi ad hoc di laut 
diantaranya adalah kecepatan kapal laut 
(node), ketersediaan trafik pada kanal yang 
dipakai dan kondisi geografis laut. 

 
Ad hoc On-demand Distance Vector 
(AODV) 

Menurut Dhamayanti dan Hendrantoro 
(2013) AODV adalah sebuah protokol routing 
yang dibuat untuk jaringan MANET. AODV 
adalah perpaduan antara protokol DSR (on-
demand) dan protokol routing Destination 
Sequenced Distance Vector (DSDV), AODV 
memiliki dua tahapan routing yaitu route 
discovery phase (tahap pencarian jalur) dan 
route maintenance (tahapan pemeliharaan 
jalur) dimana algoritma ini akan membangun 
rute antara node hanya apabila diinginkan 
oleh node sumber. AODV memelihara rute 
tersebut sepanjang masih dibutuhkan oleh 
node sumber. AODV menggunakan sequence 
number untuk memastikan bahwa rute yang 

dihasilkan adalah loop-free dan memliki 
informasi routing yang paling update. 
 
Tahap Pencarian Jalur (Route Discovery 
Phase) 

Menurut Sulistyo (2016) berikut adalah 
contoh gambar RREQ AODV. Source node S 
saat ingin berkomunikasi ke destination D 

 
Gambar 1 Route Request AODV 

 
Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa Node 

S akan membroadcast paket RREQ ke semua 
tetangga, paket akan diteruskan sampai 
menemukan tujuan. Saat node D menerima 
RREQ, node akan mencek jumlah hop count 
RREQ yang pertama. RREQ yang pertama 
dari node 2 dengan jumlah hop count 3. 
Kemudian node D akan me-reply paket dari 
jalur node 2. 

 

 
Gambar 2 Route Reply AODV 

 
Pada Gambar 2 dapat dilihat Node D 

akan mengirimkan RREP ke node 2, 
kemudian node 2 akan meneruskan paket 
RREP sampai node sumber atau node S. 
Sementara itu paket RREQ dari node 5 
datang, karena jumlah hop count lebih besar 
maka paket RREQ dari node 5 akan di drop, 
begitu juga paket RREQ dari node 9 akan di 
drop juga. Routing menuju node D akan 
terbentuk yaitu melewati node (1,2). 

 
Tahap Pemeliharaan Jalur (Route 
Maintenance Phase) 

Menurut Sulistyo (2016) tahap 
pemeliharaan jalur dalah tahapan dimana 
AODV berusaha mengatasi suatu jalur yang 
error. Saat ada sebuah jalur yang putus, 
maka AODV akan mengirimkan RRER (Route 
Error) ke jaringan. Node yang menerima 
RRER akan meneruskan pesan ke node 
tetangga sampai diterima oleh node source. 



 
 

Gambar 3 Route Error AODV 
 

Pada Gambar 3 dapat dilihat saat node 2 
dan node D putus, node 2 akan mengirimkan 
RRER ke tetangga jalur routingnya yaitu node 
1. Kemudian node 1 akan meneruskan paket 
RRER sampai ke node S (sumber). Saat node 
S menerima RRER maka node S akan 
menghapus jalur routing tersebut dan 
memulai routing dari awal lagi. 
Destination Sequenced Distance Vector 
(DSDV) 

Menurut Sulistyo (2016) Destination 
Sequenced Distance Vector (DSDV) 
merupakan protokol routing proaktif yang 
menggunakan algoritma Distance Vector dan 
algoritma shortest path Bellman-Ford.  

Mekanisme DSDV dalam menemukan 
rute didalam MANET berbeda. Routing tabel 
yang digunakan dalam protokol ini 
menyimpan hop (loncatan) selanjutnya dari 
node awal, cost dari node awal ke node 
tujuan, serta destination sequence number 
yang berasal dari node tujuan. Pada dasarnya 
algoritma Distance Vector tidak bebas 
pengulangan (loop free), oleh karena itu 
destination sequence number digunakan 
supaya tidak terjadi looping dalam proses 
routing. Destination sequence number juga 
berguna untuk menjaga informasi routing 
table supaya menjadi informasi yang baru 
dengan memperbaharui rute lama menjadi 
rute yang baru. 

DSDV merupakan protokol routing yang 
efisien.Dengan adanya sequence number, 
DSDV bebas dari pengulangan (loop free). 
Delay (keterlambatan) untuk penemuan rute 
baru juga relative rendah karena saat 
dibutuhkan destination yang baru, source 
node telah menyimpan rute dari source ke 
destination didalam routing table yang 
diperbarui secara rutin. 
DSDV efektif untuk jaringan adhoc dengan 
populasi rendah karena perubahan topologi 
juga relative rendah. Jaringan dengan populsi 
tinggi namun frekuensi perubahan topologi 
yang rendah juga baik untuk protokol DSDV. 
Hal ini disebabkan karena tidak dibutuhkan 
pencarian rute baru pada saat pengiriman 

data akan dilakukan sehingga delay menjadi 
rendah. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian mencakup beberapa 
hal yaitu mengenai spesifikasi sistem, 
rancangan topologi, variabel penelitian, dan 
pembuatan simulasi protocol routing AODV 
dan DSDV di MANET.  

 
Spesifikasi Sistem 

Pada penelitian ini, sistem komunikasi 
taktis yang digunakan adalah komunikasi 
taktis kapal perang, dimana parameter-
parameter yang digunakan disesuaikan 
dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Pada 
tabel 1 memuat informasi mengenai 
spesifikasi sistem yang digunakan. Penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan 2 jenis 
simulasi protokol routing yang berbeda, yaitu 
simulasi untuk protokol routing AODV dan 
DSDV. Skala yang digunakan adalah 1:10 
yang artinya 1 meter dalam simulasi mewakili 
10 meter dalam kondisi real di lapangan. 
Parameter simulasi akan ditunjukkan pada 
Tabel 1 dibawah ini. 

 
  Tabel 1 Spesifikasi sistem 

Parameter Jenis 

Frekuensi VHF 

Antena Omnidirectional 

Model Propagasi Two Ray 

Tinggi Antenna 5,25 m 

Protokol MAC 802.11 

Jenis node Fixed 

Ukuran Wilayah 7 node 700 m x 700 m 

Ukuran Wilayah 15node 1500 m x 1500 m 

Ukuran Wilayah 23node 2300 m x 2300 m 

Kecepatan node 10 m/s - 18 m/s 

Trafik Sumber CBR 

Ukuran Paket 1024 byte 

Waku Simulasi 200 detik 

 
End to end delay 

End to end delay adalah waktu yang 
diperlukan oleh suatu paket data yang berasal 
dari node sumber hingga mencapai node 
tujuan. End to end delay secara tidak 
langsung berhubungan dengan kecepatan 
transfer data suatu jaringan. Keseluruhan 
bagian dari end to end delay ini terletak pada 
layer ketiga dalam OSI layer, yaitu network 
layer. 

 



Packet delivery ratio 
Packet delivery ratio adalah rasio 

antara banyaknya paket yang diterima oleh 
tujuan dengan banyaknya paket yang dikirim 
oleh sumber. Rumus dari packet delivery ratio 
dapat dilihat pada persamaan 1 berikut: 

 

PDR=
prcv

ptr
 x100%  ……………….………..(1) 

 
dengan: 
prcv : jumlah paket data yang diterima (paket) 
ptr    : jumlah paket data yang dikirim (paket) 
PDR : packet delivery ratio (%) 
 
Routing overhead 

Routing overhead merupakan rasio antara 
jumlah paket routing dengan paket data yang 
berhasil diterima. Rumus dari routing 
overhead dapat dilihat pada persamaan 2 
berikut: 

 

RO = 
pr

prcv
 ……………………………………...(2) 

 
dengan: 
pr : jumlah paket routing (paket) 
prcv : jumlah paket data yang diterima (paket) 
RO : routing overhead 
 
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. 
 
Rancangan Topologi Jaringan 

Pembentukan topologi jaringan yang 
digunakan dalam simulasi NS-2 ini terdiri atas 
7, 15, dan 23 node. Masing-masing node 
tersebut diatur sedemikian sehingga 
membentuk formasi kapal perang/ formasi 
burung dan formasi random. Rancangan 
formasi node selengkapnya dapat dilihat pada 
Gambar 4 dan Gambar 5 dibawah ini. 
 

 
 

 

Gambar 4 Formasi kapal perang 

Gambar 4 diatas menunjukkan bentuk 
formasi burung/ kapal perang. Formasi ini 
dibangkitkan secara manual untuk pemilihan 
koordinat node-nya, sehingga menyerupai 
bentuk formasi kapal perang di laut. 
 
 

 
 

Gambar 5 Formasi random 
 

Gambar 5 diatas menunjukkan bentuk 
formasi random. Formasi ini dibangkitkan 
secara langsung dari program di NS2 untuk 
pemilihan koordinat node-nya. 

 

DIAGRAM ALIR 

 
Gambar 6 Diagram alir proses simulasi 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas proses perhitungan 

parameter end to end delay, packet delivery 
ratio, routing overhead dan throughput pada 
kedua skenario yang digunakan yaitu formasi 
kapal perang dan formasi random. 
Perhitungan ini mensimulasikan parameter-
parameter tersebut untuk protokol routing 
AODV dan DSDV dengan variasi node 7, 15 
dan 23 node. 
 
Formasi Kapal Perang 

Hasil perhitungan untuk nilai end to end 
delay, packet delivery ratio, routing overhead 
dan throughput pada formasi kapal perang 
untuk protokol routing AODV dan DSDV 
dengan variasi jumlah node 7, 15 dan 23 
node, dapat dibuat grafik seperti berikut : 

 

 
Gambar 7 Grafik perbandingan end to end 

delay pada formasi kapal perang 
 

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa 
dengan bertambahnya jumlah node yang 
diberikan nilai end to end delay pada protokol 
AODV dan DSDV semakin meningkat dan 
menunjukkan kinerja routing protokol AODV 
lebih baik dari pada DSDV untuk 
penambahan jaringan yang semakin luas. 
Dapat dilihat pada grafik diatas pada node 7 
dan node 15 kedua routing protokol 
menunjukkan peningkatan nilai yang tidak 
berbeda jauh dengan routing DSDV 
menunjukkan kinerja yang lebih unggul dari 
AODV, namun ketika jaringan semakin luas 
yakni dari node 15 ke 23 terjadi perbedaan 
yang cukup signifikan, dimana routing 
protokol DSDV menunjukkan nilai end to end 
delay yang lebih besar dari pada AODV. 

Hal ini dikarenakan pada protokol 
DSDV saat proses pertukaran data terlalu 
sering melakukan update tabel routing 
sehingga mengkonsumsi banyak energi 
baterai dan bandwidth meskipun jaringan 
tersebut dalam keadaan idle sehingga 

berpengaruh pada nilai throughput dan 
routing overhead.  

Sedangkan pada routing AODV yang 
bersifat reaktif dimana AODV hanya 
menanggapi RREQ pengiriman pertama yang 
diterima dan mengabaikan RREQ selanjutnya 
dari sumber node yang berbeda. Hal ini dapat 
mengurangi kemacetan dalam pencarian jalur 
menuju node tujuan sehingga dapat 
meminimalisasi delay. Maka dapat 
disimpulkan untuk parameter end to end delay 
routing protokol AODV menunjukkan performa 
yang lebih baik dari pada DSDV pada 
moblitas yang tinggi. 
 

 
Gambar 8 Grafik erbandingan packet delivery 

ratio pada formasi kapal perang 
 

Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa 
seiring bertambahnya jumlah node yang 
digunakan dalam simulasi maka berpengaruh 
pula dalam jumlah paket data yang berhasil 
diterima oleh node tujuan. Tampak bahwa 
semakin besar jumlah node yang digunakan 
maka semakin kecil packet delivery rationya.  
Hal ini disebabkan link breakage yang 
menyebabkan antrian yang lama pada node 
sehingga terjadi packet loss saat pengiriman 
data dan berpengaruh pada nilai packet 
delivery ratio yang semakin kecil. Dari 
Gambar 8 tampak bahwa seiring 
bertambahnya jumlah node maka nilai packet 
delivery ratio routing protokol AODV dan 
DSDV mengalami penurunan yang tidak 
berbeda jauh, namun routing protokol DSDV 
menunjukkan nilai packet delivery ratio yang 
lebih besar dari pada AODV. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pada formasi kapal 
perang untuk jumlah node yang semakin 
banyak, performa protokol routing DSDV 
untuk mengirimkan paket lebih unggul dari 

protokol routing AODV. 
 



 
Gambar 9 Grafik perbandingan routing 

overhead pada formasi kapal perang 
 

Berdasarkan Gambar 9 dapat 
dianalisis bahwa routing overhead pada 
protokol routing AODV dan protokol routing 
DSDV mengalami proses peningkatan. Pada 
routing DSDV memiliki nilai routing overhead 
lebih besar dibandingkan AODV. Hal ini 
dikarenakan nilai routing overhead yang tinggi 
pada protokol routing DSDV sangat 
dipengaruhi oleh banyaknya rute yang diambil 
dari suatu paket yang dikirimkan dari node 
sumber ke node tujuan. Routing overhead 
pada DSDV semakin meningkat pada kondisi 
jaringan dengan jumlah node 15 sampai 23 
node. Sedangkan pada protokol routing 
AODV peningkatan nilai  routing overhead tidak 

terlalu signifikan. 

 

 
Gambar 10 Grafik perbandingan throughput 

pada formasi kapal perang 
 

Pada Gambar 10 diatas menunjukkan 
bahwa semakin besar jumlah node yang 
bekerja nilai throughput yang dihasilkan pada 
routing protokol AODV dan DSDV akan 
semakin kecil. Gambar 10 juga menunjukkan 
nilai throughput pada protokol AODV lebih 
unggul dari protokol DSDV. Hal ini 
disebabkan DSDV menyimpan seluruh 
informasi ke semua node dan secara berkala 
melakukan broadcast untuk memperbaharui 
routing table tersebut. Kemudian, ketika salah 

satu node keluar dari rute, maka DSDV akan 
melakukan broadcast ke seluruh node untuk 
memberitahukan bahwa terdapat rute yang 
rusak. Perilaku tersebut menyebabkan 
banyaknya penggunaan bandwidth pada 
DSDV terpakai untuk broadcast padahal 
seharusnya digunakan untuk mengirim paket 
data. Selain itu, DSDV hanya menyimpan 
satu rute ke node tujuan dan masih 
menggunakan routing table tradisional. 
Sedangkan AODV tidak memelihara rute ke 
suatu node apabila telah lama tidak aktif dan 
melebihi batas lifetime. Hal ini akan 
mengurangi routing overhead dan 
menghemat penggunaan bandwidth. 
 
Formasi Random 

Hasil perhitungan untuk nilai end to end 
delay, packet delivery ratio, routing overhead 
dan throughput pada formasi random untuk 
protokol routing AODV dan DSDV dengan 
variasi jumlah node 7, 15 dan 23 node, dapat 
dibuat grafik seperti berikut : 
 

 
Gambar 11 Grafik perbandingan end to end 

delay pada formasi random 
 

Pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa 
dengan bertambahnya jumlah node yang 
diberikan nilai end to end delay pada kedua 
routing protokol semakin meningkat dan 
menunjukkan kinerja routing protokol AODV 
lebih baik dari pada DSDV untuk 
penambahan jaringan yang semakin luas. 
Dapat dilihat pada grafik diatas untuk node 7 
sampai 15 kedua routing protokol 
menunjukkan peningkatan nilai yang tidak 
berbeda jauh dengan routing DSDV 
menunjukkan kinerja yang lebih unggul dari 
AODV, namun ketika jaringan semakin luas 
yakni dari node 15 ke 23 terjadi perbedaan 
yang cukup signifikan, dimana routing 
protokol DSDV menunjukkan nilai end to end 
delay yang lebih besar dari pada AODV. 

Hal ini dikarenakan pada protokol DSDV 
saat proses pertukaran data terlalu sering 
melakukan update tabel routing sehingga 



mengkonsumsi banyak energi baterai dan 
bandwidth meskipun jaringan tersebut dalam 
keadaan idle sehingga berpengaruh pada nilai 
throughput dan routing overhead. Akibatnya 
protokol ini kurang cocok untuk jaringan 
dengan jumlah node yang besar. Saat 
topologi jaringan berubah sequence number 
baru dibutuhkan. DSDV tidak stabil hingga 
perubahan routing table tersebar diseluruh 
node pada jaringan. Selain itu karena pada 
saat proses pertukaran data dengan 
pergerakan semua node yang berpindah-
pindah secara random terjadi kesalahan 
seperti terlalu padat dan rapatnya node-node 
yang dilalui oleh paket data sehingga end to 
end delay yang didapatkan menjadi semakin 
besar. Karena alasan ini DSDV tidak tepat 
digunakan pada jaringan dengan mobilitas 
tinggi. DSDV efektif untuk jaringan adhoc 
dengan mobilitas rendah karena perubahan 
topologi juga relative rendah. 

Sedangkan pada routing AODV yang 
bersifat reaktif dimana AODV hanya 
menanggapi RREQ pengiriman pertama yang 
diterima dan mengabaikan RREQ selanjutnya 
dari sumber node yang berbeda. Hal ini dapat 
mengurangi kemacetan dalam pencarian jalur 
menuju node tujuan sehingga dapat 
meminimalisasi delay. 
 

 
Gambar 12 Grafik perbandingan packet 

delivery ratio pada formasi random 
 

Berdasarkan Gambar 12 dapat diamati 
grafik packet delivery ratio pada formasi kapal 
perang dengan pengaruh perubahan jumlah 
node dapat dianalisis bahwa seiring 
bertambahnya jumlah node yang digunakan 
dalam simulasi berpengaruh pula dalam 
jumlah paket data yang berhasil diterima oleh 
node tujuan. Tampak bahwa pada protokol 
AODV semakin besar jumlah node yang 
digunakan maka semakin kecil packet 
delivery ratio. Sedangkan pada protokol 
DSDV mengalami nilai yang tidak stabil. 

Hal ini disebabkan kepadatan node yang 
besar mengakibatkan terbentuknya hop yang 
cukup banyak pula. Node yang besar 
memungkinkan sering terjadinya perubahan 
rute yang menghubungkan antar satu node 
dengan node lain. AODV dapat mengatasi hal 
ini karena sifatnya yang reaktif.    

Berbeda halnya dengan DSDV yang 
bersifat proaktif dan memperbaharui routing 
table secara berkala saja. Sehingga, 
memungkinkan semakin rendahnya paket 
yang berhasil terkirim karena ketika 
kehilangan jalur DSDV akan melakukan 
trigger update untuk mencari jalur baru dan 
tidak dapat mengirim paket secara langsung 
karena harus menunggu hingga batas waktu 
settling time, sehingga proses pengiriman 
paket data batal atau menunggu hingga 
proses update routing tabel dilakukan pada 
waktu tertentu. Selain itu, AODV memiliki sifat 
reaktif yang dapat mencari rute baru ketika 
rute lama rusak dan kemampuan Multi Route 
yang dapat digunakan untuk memberikan rute 
alternative sebelum melakukan pengiriman 
paket data. 

 

 
Gambar 13 Grafik perbandingan routing 

overhead pada formasi random 
 

Berdasarkan Gambar 13 dapat dilihat 
bahwa seiring bertambahnya jumlah node 
nilai routing overhead pada protokol routing 
AODV dan DSDV akan semakin meningkat. 
Peningkatan nilai routing overhead yang 
terjadi pada routing AODV tidak berbeda jauh 
dengan routing DSDV, namun dapat dilihat 
pada Gambar 13 diatas performa routing 
protokol AODV lebih baik dari pada DSDV. 
Hal ini dikarenakan nilai routing overhead 
yang cukup tinggi pada protokol routing DSDV 
sangat dipengaruhi oleh banyaknya rute yang 
diambil dari suatu paket yang dikirimkan dari 
node sumber ke node tujuan. Selain itu 
karena pada saat proses pertukaran data 
dengan pergerakan semua node yang 
berpindah-pindah secara random terjadi 



kesalahan seperti terlalu padat dan rapatnya 
node-node yang dilalui oleh paket data 
sehingga berpengaruh pada nilai routing 
overhead yang dihasilkan. 
 

 
Gambar 14 Grafik perbandingan throughput 

pada formasi random 
Pada Gambar 14 dapat dilihat bahwa 

seiring bertambahnya jumlah node yang 
bekerja dengan semua node bergerak secara 
random nilai throughput yang dihasilkan pada 
routing protokol AODV dan DSDV akan 
semakin kecil. Dapat dilihat juga pada 
Gambar 14 nilai throughput pada protokol 
AODV lebih unggul dari protokol DSDV. Hal 
ini disebabkan karena DSDV menyimpan 
seluruh informasi ke semua node dan secara 
berkala melakukan broadcast untuk 
memperbaharui routing table tersebut. 
Kemudian, ketika salah satu node keluar dari 
rute, maka DSDV akan melakukan broadcast 
ke seluruh node untuk memberitahukan 
bahwa terdapat rute yang rusak. Perilaku 
tersebut menyebabkan banyaknya 
penggunaan bandwidth pada DSDV terpakai 
untuk broadcast padahal seharusnya 
digunakan untuk mengirim paket data. Selain 
itu, DSDV hanya menyimpan satu rute ke 
node tujuan dan masih menggunakan routing 
table tradisional. Sedangkan AODV tidak 
memelihara rute ke suatu node apabila telah 
lama tidak aktif dan melebihi batas lifetime. 
Hal ini akan mengurangi routing overhead dan 
menghemat penggunaan bandwidth. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 
telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Nilai rata-rata end to end delay pada 

protokol routing AODV dan DSDV untuk 
formasi kapal perang pada 7 node adalah 
sebesar 181.285 ms, 15 node sebesar 
299.822 ms, dan pada 23 node sebesar 
334.963 ms, kemudian pada protokol 
DSDV untuk 7 node adalah sebesar 
175.414 ms, 15 node sebesar 288.872 

ms, dan 23 node sebesar 401.007 ms. 
Sedangkan pada formasi random nilai 
rata-rata end to end delay yang dihasilkan 
oleh protokol AODV pada 7 node adalah 
sebesar 208.016 ms, 15 node sebesar 
226.034 ms, dan pada 23 node sebesar 
434.497 ms. kemudian  pada protokol 
DSDV untuk 7 node adalah sebesar 
189.543 ms, 15 node sebesar 224.656 
ms, dan 23 node sebesar 379.183 ms. 
Hasil dari nilai rata-rata end to end delay 
ini membuktikan bahwa protokol DSDV 
memiliki kinerja yang lebih unggul dari 
protokol AODV. 

2. Nilai rata-rata packet delivery ratio 
protokol routing AODV dan DSDV untuk 
formasi kapal perang pada 7 node adalah 
sebesar 99.9%, 15 node sebesar 
98.904%, dan pada 23 node sebesar 
94.286%. Kemudian  pada protokol DSDV 
untuk 7 node adalah sebesar 99.892%, 
15 node sebesar 98.837%, dan pada 23 
node sebesar 95.8%. Sedangkan pada 
formasi random nilai rata-rata packet 
delivery ratio yang dihasilkan oleh 
protokol AODV untuk 7 node adalah 
sebesar 99.815%, 15 node sebesar 
98.285%, dan pada 23 node sebesar 
98.231%. Kemudian  pada protokol DSDV 
untuk 7 node adalah sebesar 99.828%, 
15 node sebesar 98.464%, dan pada 23 
node sebesar 98.778%. 

3. Nilai rata-rata routing overhead pada 
protokol routing AODV dan DSDV untuk 
formasi kapal perang pada 7 node adalah 
sebesar 0.071594, 15 node sebesar 
0.265614, dan pada 23 node sebesar 
0.478919. Kemudian pada protokol DSDV 
untuk 7 node adalah sebesar 0.074729, 
15 node sebesar 0.312291, dan pada 23 
node sebesar 0.827141. Sedangkan pada 
formasi random, nilai rata-rata routing 
overhead yang dihasilkan oleh protokol 
AODV pada 7 node adalah sebesar 
0.117211, 15 node sebesar 0.206045, 
dan pada 23 node sebesar 0.292372. 
Kemudian  pada protokol DSDV untuk 7 
node adalah sebesar 0.108286, 15 node 
sebesar 0.278557, dan pada 23 node 
sebesar 0.333617.  

4. Nilai rata-rata throughput pada protokol 
AODV untuk formasi kapal perang  pada 
7 node adalah sebesar 640.855 kbps, 15 
node sebesar 477.249 kbps, dan pada 23 
node sebesar 183.781 kbps. Kemudian  
pada protokol DSDV untuk 7 node 
sebesar 640.036 kbps, 15 node sebesar 
459.607 kbps, dan pada 23 node sebesar 



156.762 kbps. Sedangkan pada formasi 
random nilai rata-rata throughput yang 
dihasilkan oleh protokol AODV pada 7 
node sebesar 566.218 kbps, 15 node 
sebesar 365.731 kbps, dan pada 23 node 
sebesar 205.265 kbps. Kemudian  pada 
protokol DSDV untuk 7 node adalah 
sebesar 602.062 kbps, 15 node sebesar 
320.993 kbps, dan pada 23 node sebesar 
184.932 kbps. 

5. Berdasarkan analisa persamaan garis 
regresi dan koefisien korelasi yang 
dilakukan baik pada formasi kapal perang 
maupun formasi random menunjukkan 
hasil yang sangat baik untuk 
membuktikan keterkaitan antara skenario 
yang digunakan dengan hasil parameter 
yang didapatkan seperti end to end delay, 
packet delivery ratio, routing overhead 
dan throughput. 

6. Dari semua hasil perhitungan pada 
keseluruhan skenario, dapat diambil 
kesimpulan bahwa protokol AODV secara 
umum lebih unggul dari DSDV seperti 
pada nilai end to end delay, routing 
overhead, dan nilai throughput. 
Sedangkan pada protokol DSDV 
menunjukkan performa yang lebih unggul 
hanya pada parameter packet delivery 
ratio yang bekerja dalam keadaan statis 
dan lemah pada saat jaringan yang 
bekerja secara dinamis. Karena, pada 
protokol routing DSDV mengalami 
kendala pada jaringan dengan jumlah 
node yang semakin banyak dengan 
performa yang semakin menurun. 
Pengaruh penggunaan formasi node yang 
random pada beberapa parameter 
penelitian sangat ditentukan oleh jarak 
antar node tersebut. Jadi protokol routing 
yang cocok diimplementasikan di 
komunikasi taktis kapal perang adalah 
protokol routing AODV. 

SARAN 
1. Dilakukan simulasi dengan menggunakan 

routing protokol MANET yang berbeda 
seperti OLSR, DSR, WRP, CSGR, TORA 
atau ABR.  

2. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
routing protokol pada MANET didalam 
NS2 dengan membandingkan nilai ukur 
yang lain seperti jitter, packet loss, dan 
lain-lain.  

3. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
routing protokol pada MANET didalam 
NS2 dengan membandingkan parameter 
simulasi yang berbeda seperti simulasi 

yang diperbesar, ukuran paket 
diperbesar, kecepatan node yang 
berbeda ataupun waktu simulasi 
diperpanjang. 
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