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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan tugas akhir ini yaitu untuk menguji kinerja routing 

protocol AODV dan AOMDV dengan topologi Mesh, pada dasarnya tujuan ini 

telah tercapai. Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Routing protocol AOMDV lebih baik dari routing protocol AODV 

berdasarkan parameter throughput, karena pada node 5 paket size 512 

byte routing protocol AOMDV menghasilkan data throughput yaitu 

sebesar 541.975Kb/s, sedangka pada routing protocol AODV 

throughput yang dihasilkan sebesar 505.299Kb/s. Untuk hasil node 5 

dengan paket size 1024 byte, 2048 byte, dan node 15, 30 dengan paket 

size 512 byte, 1024 byte, dan 2048 byte selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 5.3. 

2. Routing protocol AOMDV lebih baik dari routing protocol AODV 

berdasarkan parameter packet loss pada node 30 dengan paket size 512 

byte, 1024 byte, dan 2048 byte, data yang di hasilkan pada routing 

protocol AOMDV dengan paket size 512 byte sebesar 2.439Kb/s, 

sedangkan untuk routing protocol AODV data yang di hasilkan sebesar 

13.235Kb/s. Untuk paket size 1024 byte, dan 2048 byte selengkapnya 

dapat dilihat di tabel 5.4. 

3. Routing protocol AODV lebih baik dari routing protocol AOMDV 

berdasarkan parameter end to end delay, karena pada node 5 paket size 

512 byte routing protocol AODV menghasilkan data end to end delay 

sebesar 0.084Kb/s, sedangkan pada routing protocol AOMDV data yang 

dihasilkan sebesar 0.100Kb/s. Untuk hasil data node 5 dengan paket size 

1024 byte, 2048 byte, dan node 15, 30 dengan paket size 512 byte, 1024 

byte, dan 2048 byte selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.5. 
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4. Pada penambahan jumlah node 5, 15, dan 30 pada jaringan dan beban 

paket data yang dilewatkan mempengaruhi nilai throughput, packet loss, 

dan end to end delay masing-masing routing protocol. 

 

6.2. Saran 

Saran yang diusulkan untuk pengembangan pengujian selanjutnya adalah 

menguji dan menganalisis pengaruh toplogi – topologi lain terhadap kinerja 

routing protocol AODV dan AOMDV dengan skenario yang sama pada penelitian 

ini. 


