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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang masalah 

WSN (Wireless sensor network) adalah suatu jaringan wireless yang terdiri dari 

kumpulan node yang bersifat dynamic dan dapat diaplikasikan dimana pun tanpa 

menggunakan jaringan infrastruktur yang telah ada, WSN sendiri dapat langsung 

melakukan komunikasi antara satu node dengan node yang lainnya karena node juga 

memiliki kemampuan sebagai router. WSN network juga banyak digunakan untuk 

pengiriman data ataupun untuk berkomunikasi dengan node lain. 

Konsep jaringan sensor WSN adalah jaringan terdiri dari node sensor murah, kecil 

ringan yang terdistribusi penuh atau tersebar secara luas dan dilengkapi dengan transceiver 

daya rendah serta kemampuan pengolahan data yang terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan 

routing protocol untuk menemukan rute terpendek dari node sumber ke node tujuan agar 

paket data terkirim dan total paket data yang hilang dapat diketahui sedangkan untuk 

penempatan node menggunakan topologi STAR. 

Routing protocol bekerja pada lapisan jaringan network, yang berfungsi 

menginformasikan topologi antar router. Di jaringan WSN ada dua jenis routing protocol, , 

yaitu proactive routing protocol dan reactive routing protocol. Pada proactive routing 

protocol, setiap node memiliki satu atau lebih table routing yang berisi informasi rute 

terbaru ke node lain di dalam jaringan. Hal ini membuat routing jenis ini tidak cocok 

untuk jaringan yang besar karena sering terjadinya perubahan table routing dalam jaringan 

yang mengakibatkan node tidak hemat energi dan bandwidth. Berbeda dengan reactive 

routing protocol yang tidak memiliki table routing, reactive routing protocol bekerja 

ketika sebuah node ingin mengirimkan paket ke node lain dengan mencari dan 

menetapkan jalur yang tepat dan koneksi stabil. Hal ini mengakibatkan reactive routing 

protocol hemat energi dan bandwidth. [1]  

Berbagai jenis routing protocol telah dibuat dan masing-masing memiliki metode 

yang berbeda-beda dalam pencarian route tercepat, oleh karena itu masing-masing routing 

protocol memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. DSDV(Destination-

sequenced Distance-Vector) dan DSR(Dynamic Source Routing) adalah routing protocol 

yang sering digunakan. 

Di dalam penelitian ini dilakukan membandingkan terhadap dua jenis routing 

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

protocol yang terbaik dalam jaringan WSN.  

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

“Perbandingan Kinerja Routing Procotol DSR dan DSDV pada Wireless Sensor Network 

Menggunakan Topologi STAR”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

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

diidentifikasi dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengukur kemampuan routing protocol DSR dan DSDV karena permasalahan 

packet loss, delay dan troughput pada jaringan WSN dengan menggunakan topologi 

STAR. 

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

masing-masing routing protocol. 

1.3 Batasan masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, diberikan batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Pemilihan route terbaik untuk pengiriman data. 

2. Pengujian menggunakan Network Simulator 2 (NS-2). 

3. Routing protocol yang digunakan pada jaringan adalah DSR dan DSDV. 

4. Topologi yang digunakan hanya menggunakan topologi STAR. 

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

6. Jenis transport agen yang digunakan TCP (Transport Control Protocol) dan jenis 

traffic yang digunakan FTP (File Transfer Protocol). 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah simulasi routing protocol pada 

WSN (Wireless Sensor Network) untuk menguji kinerja kedua routing protocol DSR 

dan DSDV untuk mengetahui jenis routing protocol mana yang baik dalam 

mengirimkan data dengan membandingkan throughput, packet loss, dan end to end 

delay. 
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1.5 Sistematika penulisan 

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

rincian sebagai berikut : 

 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang, tujuan masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

 

Bab II Landasan teori 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang teori pendukung untuk menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini yang berisi tentang WSN Network, defenisi TCP/IP, routing 

protocol DSR, routing protocol DSDV, Network Simulator (NS2), dan Topologi STAR. 

Bab III Metodologi 

Pada bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian agar penelitian 

mengarah pada studi literature untuk eksperimen. 

 

Bab IV Analisis dan perancangan 

Pada bab ini akan dipaparkan perencanaan dan pembuatan sistem simulasi NS 2 dan 

perancangan simulasi routing protokol.sehingga tercapai hasil dan implementasi yang 

sesuai dengan harapan. 

 

Bab V Implementasi dan hasil 

pada bab ini akan membahas suatu tahapan implementasi agar tercapai suatu hasil 

simulasi yang sesuai dengan model aslinya. Pada bagian implementasi akan dilakukan 

tahapan pengujian dan membuat suatu skenario pengujian simulasi, dan melakukan 

konfigurasi. Bab ini juga membahas hasil dari implementasi dan analisis file, hasil 

pengukuran berdasarkan parameter dan grafik. 

 

Bab VI Penutup 

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran-saran penulisan laporan 

tugas akhir ini dan penelitian yang telah dilakukan. 

 


