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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum Wireless Sensor Network (WSN) terdiri dari dua komponen, yaitu

node sensor dan sink. Node sensor merupakan komponen kesatuan dari jejaring yang

dapat menghasilkan informasi, biasanya merupakan sebuah sensor atau juga dapat

berupa sebuah aktuator yang menghasilkan feedback pada keseluruhan operasi. Node

sensor disebar dengan volume dan kerapatan yang tinggi. Sink merupakan kesatuan

proses pengumpulan informasi dari node sensor sehingga dapat dilakukan pengolahan

informasi lebih lanjut. Sink dapat berupa laptop/komputer dan sebuah PDA yang

digunakan untuk berinteraksi dengan jaringan sensor. Bahkan sink dapat berupa

gateway ke jejaring yang lebih besar seperti internet sehingga interaksi dapat dilakukan

melalui jarak yang sangat jauh dan tidak terkoneksi secara langsung dengan jaringan

sensor.

WSN memiliki karakteristik yang unik tetapi tidak harus terbatas dengan adanya

karakteristik tersebut. Karakteristik ini berupa keterbatasan daya dan keterbatasan masa

pakai baterai, pengumpulan data yang berlebihan, duty circle yang rendah, dan

sebagainya. Dengan adanya karakteristik tersebut, perlu adanya metodologi yang

mampu melampaui karakteristik-karakteristik pada WSN serta tidak membatasi

pengiriman informasi, network, manajemen operasional, kerahasian, integritas, dan

proses di dalam networks.

Jaringan sensor nirkabel (Wireless Sensor Network) bersifat ad-hoc, pengiriman

data pada wireless sensor network dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik

routing, dimana setiap macam teknik routing memiliki keuntungan dan kerugian

masing-masing. Pemilihan teknik routing yang tepat akan berdampak pada kualitas

pengiriman data dan untuk kinerja jaringan. Permasalahan yang timbul adalah

bagaimana menjaga komunikasi antara node sensor agar data dari informasi yang

didapat terjamin akurasinya. Gangguan yang sering muncul dikarenakan oleh

kompleksitas jaringan dan lifetime dari pada masing-masing node. Dengan pemilihan

rute yang tepat maka informasi akan semakin cepat sampai kepada user untuk diolah,

sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan informasi.

Pada penelitian ini akan disimulasikan perbandingan kinerja antara Dynamic

Source Routing (DSR), Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV), dan Ad Hoc
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On-Demand Multi Path Vector (AOMDV) dengan menggunakan NS-2. Dengan model

node pada jaringan yang bervariasi jarak transmisinya, akan dianalisa kualitas

pengiriman data  dari source node ke destination node. Kualitas pengiriman data yang

dianalisa dengan parameter end to end delay, throughput, dan packet loss.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan disusun suatu laporan tugas akhir yang

berjudul “Analisis Kinerja Routing Protocol DSR, AODV, dan AOMDV pada

Pengiriman Data Wireless Sensor Network”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka masalah-masalah yang

diidentifikasi dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mensimulasikan cara kerja Dynamic Source Routing (DSR), Ad Hoc

On-Demand Distance Vector (AODV), dan Ad Hoc On-Demand Multi Path

Vector (AOMDV) dengan membandingkan kinerja ketiganya?

2. Bagaimana membandingkan tingkat packet loss, end to end delay dan throughput

dari ketiga routing protocol?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, diberikan batasan-batasan sebagai

berikut :

1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan NS-2 (Network Simulator 2).

2. Routing protocol yang digunakan adalah Dynamic Source Routing (DSR), Ad

Hoc On-Demand Distance Vector (AODV), dan Ad Hoc On-Demand Multi Path

Vector (AOMDV).

3. Jaringan yang digunakan adalah Wireless Sensor Network yang bersifat Dinamis.

4. Parameter yang diuji adalah packet loss, end to end delay dan throughput.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kinerja routing protocol Dynamic

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

On-Demand Multi Path Vector (AOMDV) dalam proses pengiriman datanya, dengan

membandingkan tingkat packet loss, packet delivery ratio, end to end delay dan

throughput, sehingga akan diketahui routing protocol mana yang terbaik dari

ketiganya.
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1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran materi-materi

yang dibahas secara menyeluruh dalam tugas akhir  yang terdiri dari enam bab sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang yang memberikan penjelasan mengenai hal yang

melatarbelakangi berbagai permasalahan dan pemilihan judul tugas akhir, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat tinjauan pustaka yang menguraikan berbagai teori-teori yang digunakan dan

konsep yang relevan sesuai dengan masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dibahas metodologi penelitian yang dilakukan, agar penelitian

mengarah pada studi literatur untuk eksperimen.

BAB IV PERANCANGAN SIMULASI

Pada bagian ini akan dipaparkan kebutuhan-kebutuhan ketika melakukan penelitian,

sehingga tercapai implementasi dan hasil sesuai dengan harapan. Untuk itu pembahasan

akan terbagi atas analisis dan perancangan simulasi.

BAB V IMPLEMENTASI DAN HASIL SIMULASI

Pada bagian ini akan dibahas tentang tahapan implementasi agar tercapai suatu simulasi

sesuai dengan model aslinya. Pada bagian implementasi akan dibuat suatu skenario

simulasi, melakukan konfigurasi, dan melakukan proses simulasi. Bab ini juga

membahas tentang hasil dari implementasi dan analisis yang meliputi analisis file, hasil

pengukuran berdasarkan parameter dan grafik.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian

yang telah dilakukan.


