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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi nirkabel terus berkembang lebih maju, dan 

peluang penggunaanya semakin menyebar secara luas. Dengan mudahnya kita 

bisa menemukan tempat yang menyediakan akses internet melalui access point 

yang ada di setiap gedung, jalan dan permukiman. Permintaan untuk nirkabel 

didorong oleh meningkatnya pertumbuhan perangkat komputasi mobile, seperti 

laptop, pda, dan telepon pintar.  Saat ini sebagian besar koneksi antara perangkat 

nirkabel menggunakan layanan penyedia infrastruktur yang tetap. Namun situasi 

berbeda jika pengguna tidak dapat mengakses ke jaringan dikarenakan  tidak 

tersedianya infrastruktur di wilayah tertentu. Dengan demikian diperlukan sebuah 

model  baru untuk menyediakan layanan jaringan tanpa infrastruktur. 

Salah satu model baru tersebut  adalah MANET (mobile ad hoc network). 

MANET adalah kumpulan node bergerak nirkabel yang berkomunikasi satu sama 

lain menggunakan saluran nirkabel multihop tanpa infrastruktur jaringan yang ada 

atau administrasi terpusat[1]. Tiap perangkat memiliki antarmuka nirkabel dan 

saling berkomunikasi melalui gelombang radio, kemudian tiap perangkat tersebut 

dinamakan node. Node di MANET berperilaku sebagai host ketika meminta atau 

memberi informasi dari atau ke node lain dalam jaringan, dan bertindak sebagai 

router ketika mengambil bagian dalam penemuan dan pemeliharaan untuk 

membangun rute yang diandalkan ke lainnya. Oleh karena itu, protokol routing di 

jaringan kabel tidak bisa langsung digunakan dalam jaringan nirkabel dan banyak 

protokol dikembangkan untuk MANET.  

Protokol-protokol routing dibagi menjadi dua kategori berdasarkan 

pengelolaan tabel routing, yaitu protokol routing proaktif dan protokol routing 

reaktif. Pada protokol routing proaktif, setiap node harus menjaga informasi tabel 

routing secara mutakhir dan node menyebarkan pesan terbaru ke jaringan ketika 

perubahan topologi. Kelemahan pada protokol routing proaktif yaitu bandwidth 
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terbatas dan tidak hemat energi.  Berbeda dengan protokol sebelumnya,  pada 

protokol routing reaktif proses pencarian route hanya dilakukan ketika node 

sumber membutuhkan komunikasi dengan node tujuan. AODV (Ad-hoc On-

Demand Distance Vector) merupakan jenis protokol routing reaktif. AODV 

menawarkan adaptasi cepat untuk kondisi saluran yang dinamis, pengolahan 

rendah, overhead memori, pemanfaatan jaringan rendah, dan menentukan rute 

unicast ke tujuan MANET[2]. Routing merupakan salah satu mekanisme yang 

paling penting dalam jaringan MANET. Mekanisme routing yang tidak tepat dan 

tidak aman, tidak hanya akan menurunkan kinerja jaringan tetapi juga membuat 

jaringan tersebut rentan terhadap berbagai serangan keamanan. Seperti halnya 

protokol routing AODV memiliki kerentanan keamanan saat fase melakukan 

penemuan rute, node berbahaya dapat memalsukan sebuah nomor urut dan jumlah 

hop dalam pesan routing. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh penyerang dengan 

melancarkan serangan Black Hole.  

Black Hole merupakan salah satu dari banyak serangan yang dapat 

dilakukan pada AODV. Dalam serangan ini, node berbahaya mengirimkan 

jawaban palsu ke node tujuan tanpa memeriksa tabel routing. Kemudian 

menyerap semua paket data yang dimaksudkan untuk meneruskan ke tujuan. 

Dengan cara ini, semua paket data di jaringan dijatuhkan. Tujuan untuk 

mengevaluasi keamanan yaitu ketersediaan layanan jaringan, kerahasian dan 

integritas data dapat dicapai dengan memastikan bahwa masalah keamanan telah 

terpenuhi[3].  

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menyusun laporan tugas 

akhir yang berjudul “ Analisis Kinerja Routing Protocol Ad-hoc On-Demand 

Distance Vector Terhadap Serangan Black Hole Pada Mobile Ad Hoc Network 

”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis 

mengidentifikai permasalahan yang menjadi dasar pembuatan tugas akhir : 

a. Routing protocol Ad-hoc On-Demand Distance Vector memiliki 

masalah keamanan pada saat fase penemuan rute? 
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b. Apakah perbedaan sebelum dan sesudah serangan Black Hole pada 

protokol routing Ad-hoc On-Demand Distance Vector, berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerjanya? 

c. Apa saja metrik kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja  protokol routing pada Mobile Ad-hoc Network ? 

d. Skenario apa saja yang bisa digunakan untuk mensimulasikan 

mobilitas node pada Mobile Ad-hoc Network? 

 

1.3 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 Ad-hoc On-

Demand Distance Vector terhadap serangan Black Hole pada Mobile 

Ad-hoc Network ? 

b. Bagaimana perbandingan kinerja routing protocol Ad-hoc On-

Demand Distance Vector sebelum dan sesudah serangan Black Hole 

dengan pengaruh mobilitas random waypoint dan perubahan jumlah 

node berdasarkan parameter End to end delay, Packet delivery ratio, 

Throughput dan Routing overhead ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini untuk menguji kinerja protokol routing Ad-hoc On-

Demand Distance Vector terhadap serangan Black Hole dan dibatasai dengan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Routing protocol yang dianalisis adalah Ad-hoc On-Demand 

Distance Vector. 

b. Serangan Black Hole hanya berasal dari satu node.  

c. Simulasi menggunakan Network Simulator 2.34 dengan mobilitas 

random waypoint dan perubahan jumlah node. 

d. Model Jaringan wireless yang digunakan adalah Mobile Ad-hoc 

Network. 
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e. Menggunakan skenario perubahan jumlah node 10, 20 dan 30. 

f. Pemodelan trafik yang digunakan adalah Constan Bit Rate (CBR) 

dan menggunakan UDP sebagai transport agent pada lapisan 

transport. 

g. Luas area simulasi 850 m x 850 m. 

h. Ukuran paket data 512 dan 1000 byte 

i. Parameter Quality of Service yang digunakan adalah end to end 

delay, packet delivery ratio, throughput dan routing overhead. 

 

1.5 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk hal-hal berikut : 

a. Mensimulasikan serangan Black Hole pada routing protocol di 

Mobile Ad-hoc Network.  

b. Menganalisis kinerja routing protocol Ad-hoc On-Demand Distance 

Vector sebelum dan sesudah serangan Black Hole dengan pengaruh 

mobilitas random waypoint dan perubahan jumlah node berdasarkan 

parameter rata-rata End to end delay, Packet delivery ratio, 

throughput dan Routing overhead. 

 

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 menjelaskan tentang identifikasi masalah, latar 

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

sistematika penulisan. 

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 



I-5 
 

kinerja jaringan, Mobile Ad-hoc Network, Black Hole dan Network 

Simulator (NS2). 

 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 menjelaskan tentang 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. 


