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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Jaringan 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 network. (Bath M, 2011). 

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

protocol reactive yang sering digunakan dalam jaringan sementara AOMDV (Ad 

hoc On-Demand Multi path Distance Vector) juga merupakan jenis routing 

protocol reactive yang dikembangkan dari routing protocol AODV. Pada jaringan 

WSN, Routing protocol dapat dikatakan bagus diketahui dari jumlah paket data 

yang hilang atau rusak selama terjadinya pengiriman (packet loss), waktu yang 

dibutuhkan selama pengiriman data (end to end delay), dan jumlah paket data 

yang diterima dalam kurun waktu tertentu (throughput). Di dalam penelitian ini 

dilakukan pengujian terhadap dua jenis routing protocol tersebut untuk 

membandingkan kinerja keduanya berdasarkan tingkat throughput, packet loss, 
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dan end to end delay. Hal ini bertujuan untuk menentukan jenis routing protocol 

yang terbaik dalam jaringan WSN. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun suatu laporan tugas akhir yang 

berjudul “Analisis Kinerja Routing Procotol AODV dan AOMDV pada Wireless 

Sensor Network Dengan Menggunakan Topologi Mesh”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diidentifikasi permasalahan 

pada jaringan WSN dengan menggunakan routing protocol AODV dan AOMDV, 

dengan Topologi Mesh yaitu sebagai berikut: 

1. Keterbatasan bandwidth dan jangkuan transmisi pada jaringan WSN 

karena sifat wireless yang menyebar tidak terarah. 

2. Mengukur kemampuan routing protocol AODV dan AOMDV dengan 

menggunakan topologi Mesh karena permasalahan packet loss, delay, 

dan throughput pada jaringan WSN. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mensimulasikan cara kerja routing protocol AODV dan 

AOMDV dengan topologi Mesh dan membandingkan performansi 

kinerja keduanya? 

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

end delay masing-masing routing protocol? 

1.4.  Batasan Masalah 

Penelitian untuk menguji kinerja routing protocol ini dibatasi dengan hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Network Simulator yang digunakan network simulator 2 (NS 2). 

2. Jumlah node maksimal yang digunakan untuk simulasi adalah 30 node. 

3. Topologi yang di ujikan hanya topologi Mesh. 

4. Jenis transport agent yang digunakan TCP ( Transport Control Protocol) 

dan jenis trafik yang digunakan FTP (File Transfer Protocol). 

5. Tidak membahas tipe node yang digunakan. 
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6. Analsis hasil simulasi terbatas parameter Throughput, Packetloss, dan 

Delay. 

1.5.  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja routing protocol 

AODV dan AOMDV untuk mengetahui jenis routing protocol yang memiliki 

kinerja lebih baik dalam mengirimkan data dengan membandingkan parameter 

throughput, packet loss, dan end to end delay. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, 

dengan rincian sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai data pendukung untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berisi 

tentang pengertian WSN, topologi WSN, defenisi TCP/IP, routing protocol 

AODV, routing protocol AOMDV, Metode system, dan Network Simulator 

(NS2). 

Bab III Metodologi 

Pada bagian ini akan dibahas metodologi penelitian yang dilakukan, agar 

penelitian mengarah pada studi literatur untuk eksperimen. 

Bab IV Analisis dan Perancangan 

Pada bagian ini akan dipaparkan kebutuhan-kebutuhan ketika melakukan 

penelitian, sehingga tercapai implementasi dan hasil sesuai dengan harapan. 

Untuk itu pembahasan ini akan terbagi atas analisis dan perancangan simulasi. 

Bab V Implementasi dan Hasil 

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. 
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Bab VI Penutup 

Pada bagian ini dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap 

penelitian yang telah dilakukan. 


