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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 Wireless Sensor Networks (WSN) muncul sebagai alternatif dari 

pemakaian specialized computer yang menghabiskan biaya sangat besar, karena 

tidak membutuhkan biaya yang besar teknologi ini telah berkembang pesat dan 

saat ini telah di implementasikan dalam berbagai bidang seperti, bidang 

pertahanan, kesehatan, dan berbagai bidang lain termasuk e-commerce. WSN 

merupakan multidisciplinary area yang berhubungan dengan jaringan dan radio, 

signal processing, artificial intelligence, dan juga platform technology termasuk 

hardware, software juga sistem operasi (Kazem, Tanpa Tahun). Ad-hoc network 

adalah salah satu teknologi yang mendukung teknologi WSN yang saat ini banyak 

digunakan. 

Ad-hoc network terdiri dari kumpulan node-node yang saling terhubung 

secara nirkabel dimana komunikasi antar node-node tersebut tidak membutuhkan 

alat penghubung tambahan seperti router dan access point. Untuk berkomunikasi 

antar node, setiap node dapat bertindak sebagai router dan harus melakukan 

proses routing terlebih dahulu yang kemudian disebut dengan routing protocol. 

Routing protocol pada Ad-hoc network dibagi menjadi dua kategori 

berdasarkan pengelolaan routing table, yaitu proactive routing protocol dan 

reactive routing protocol. Pada proactive routing protocol, setiap node harus 

menjaga informasi routing table secara mutakhir dan node menyebarkan pesan 

terbaru ke jaringan ketika perubahan topologi, hal ini membuat proactive routing 

protocol ini kurang cocok untuk jaringan berskala besar karena routing table yang 

selalu berubah dan mengakibatkan node tidak hemat energi dan bandwidth. 

Berbeda dengan protokol sebelumnya,  pada reactive routing protocol proses 

pencarian route hanya dilakukan ketika node sumber membutuhkan komunikasi 

dengan node tujuan dengan mencari dan menetapkan jalur yang tepat dan koneksi 
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yang stabil, hal ini mengakibatkan reactive routing protocol lebih hemat energi 

dan bandwidth (Bhatia, 2009). 

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

routing protocol yang sering digunakan dalam jaringan ad-hoc sementara GRP( 

Geographic Routing Protocol) merupakan jenis proactive routing protocol. 

Dalam jaringan ad-hoc, sebuah routing protocol dinilai bagus berdasarkan Media 

Access Delay, Throughput, Delay, Data Dropped dan Network Load 

(Sukadarmika dkk, 2010). 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kedua jenis routing 

protocol tersebut dengan beberapa skenario untuk membandingkan kinerja dari 

masing-masing routing protocol berdasarkan tingkat Media Access Delay, 

Throughput, Delay, Data Dropped dan Network Load sehingga dapat diketahui 

routing protocol mana yang lebih baik digunakan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun laporan tugas akhir 

yang berjudul “ ANALISIS KINERJA ROUTING PROTOCOL AODV DAN 

GRP PADA AD HOC NETWORK ”. Pengimplementasian yang digunakan 

dalam analisis kinerja routing protocol AODV dan GRP pada ad-hoc network 

dengan menggunakan Opnet modeler. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana mensimulasikan cara kerja routing protocol AODV dan 

GRP lalu membandingkan performa dari kedua routing protocol 

tersebut? 

b. Bagaimana membandingkan tingkat Media Access Delay, Throughput, 

Delay, Data Dropped dan Network Load dari masing-masing routing 

protocol yang dilakukan dengan beberapa skenario pengujian? 

 

 

 



I-3 
 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini untuk menguji kinerja routing protocol AODV dan GRP 

dibatasai dengan hal-hal sebagai berikut : 

a. Routing protocol yang digunakan pada jaringan adalah AODV dan 

GRP. 

b. Network Ad-hoc yang digunakan bersifat statis (immobile). 

c. Menggunakan Opnet moduler sebagai simulator. 

d. Node diletakan secara random tanpa menggunakan topologi. 

e. Alamat IP dari node dimulai dari 192.168.1.2 sampai 192.168.1.26 

f. Pemilihan IP pengirim dan penerima dipilih secara acak, akan tetapi 

masih dalam range IP address dari seluruh node yaitu 192.168.1.2 

sampai 192.168.1.26. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mensimulasikan routing protocol AODV dan GRP dengan 

menggunakan software OPNET Modeler. 

b. Menguji routing protocol AODV dan GRP dengan menggunakan 

beberapa skenario yang telah ditentukan. 

c. Membandingkan kinerja dari routing protocol AODV dan GRP 

berdasarkan tingkat Media Access Delay, Throughput, Delay, Data 

Dropped dan Network Load yang didapatkan dari hasil simulasi 

dengan menggunakan tabel perbandingan kedua routing protocol. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam 

bab, dengan rincian sebagai berikut : 

Bab I  Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang identifikasi masalah, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 
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Bab II  Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai data pendukung untuk menyelesaikan laporan tugas akhir yang 

berisi tentang pengertian protokol jaringan, jaringan nirkabel, simulasi 

jaringan, simulator jaringan, protokol routing, faktor-faktor performa 

kinerja jaringan. 

 Bab III Metodologi 

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dan rencana-rencana kebutuhan yang mendukung penelitian, 

sehingga sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. 

Bab IV Perancangan Simulasi 

Pada bab ini menjelaskantentang kebutuhan yang diperlukan 

untuk skenario simulasi dan melakukan perencanaan proses  perancangan 

simulasi.  

 

Bab V  Implementasi dan Hasil Simulasi 

Pada bab ini menjelaskan tentang tahapan implementasi sesuai 

dengan skenario simulasi yang diterapkan, melakukan konfigurasi dan 

melakukan proses simulasi. Bab ini juga membahas hasil pengujian 

simulasi yang telah dijalankan sesuai dengan skenario. 

 

Bab VI Penutup 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran 

terhadap penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dapat bermanfaat 

bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya yang berkaitan dengan 

masalah ini. 


