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ABSTRAK. Kumpulan mobile node yang saling berkomunikasi dalam jaringan 

nirkabel membentuk suatu jaringan Mobile Ad Hoc Network (MANET). Topologi 

dalam jaringan MANET dapat saja berubah sewaktu-waktu karena fungsi mobilitas 

peralatan tersebut yang dapat bergerak secara dinamis, oleh karena itu pemilihan 

protokol routing yang tepat sangat dibutuhkan pada rancangan jaringan yang akan 

dibangun. Penelitian ini menganalisis kinerja protokol DSR dan AODV pada 

jaringan MANET menggunakan simulator jaringan dengan merancang skenario 

simulasi dan jumlah node yang bervariasi yaitu 50, 100 dan 150 node. Hasil 

simulasi berupa trace file yang dianalisis menggunakan software aplikasi 

Tracegraph, berdasarkan simulasi pada skenario yang dirancang, protokol AODV 

memberikan kinerja yang lebih baik dari protokol DSR dalam hal End to end 

Delay dengan penambahan jumlah node. 
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1. PENDAHULUAN 

Jaringan Ad Hoc merupakan suatu sistem komunikasi otonom yang fleksibel antar beberapa 

perangkat di jaringan nirkabel. Kumpulan mobile node yang saling berkomunikasi dalam 

jaringan nirkabel membentuk suatu jaringan Mobile Ad Hoc Network (MANET). Setiap node 

penghubung dalam jaringan MANET dapat berfungsi sebagai host dan router yang akan 

meneruskan paket data ke node tujuan. Topologi dalam jaringan MANET dapat saja berubah 

sewaktu-waktu karena fungsi mobilitas peralatan tersebut yang dapat bergerak secara dinamis, 

Abdulwahid & Jiang (2012). Oleh karena pergerakan node dan perubahan topologi yang 

fleksibel, maka dalam merancang suatu jaringan MANET membutuhkan pemilihan protokol 

routing yang sesuai dengan rancangan yang akan dibangun.  

Routing merupakan suatu proses mentransfer paket data antara jaringan yang berbeda atau 

dalam satu jaringan dari satu node ke node lainnya. Pada jaringan MANET, masing-masing node 

mempunyai kemampuan melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri tanpa terkoneksi 

dengan jaringan Infrastruktur, tetapi tetap bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data seperti 

melakukan pengiriman paket data, memelihara table routing, dan sebagainya melalui mekanisme 

kerja pada Protokol Routing, Song, Ning, Wang, & Jamalipour (2012). Protokol Routing dalam 

jaringan MANET terbagi dalam beberapa kategori diantaranya, protokol routing on demand 

yang bersifat reaktif, protokol routing table driven yang bersifat proaktif, dan protokol routing 
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hybrid  yang merupakan gabungan dari kedua protokol reaktif dan proaktif. Protokol routing 

reaktif membangun rute (route discovery) melalui pesan permintaan Route Request Packets 

(RREQ) dan pesan Route Reply (RREP). Route discovery juga dibangun jika komunikasi yang 

akan diinisiasi oleh node yang tidak memiliki rute, maka protokol routing ini akan mencoba 

untuk membangun rute, Mehta & Gupta (2014). Protokol ruting yang termasuk kategori protokol 

reaktif diantaranya adalah DSR (Dynamic Source Routing) dan AODV (Ad hoc On-demand 

Distance Vector). DSR merupakan protokol routing yang dirancang khusus untuk digunakan dalam 

multi-hop wireless ad hoc pada jaringan mobile node. Teknik Routing pada protokol DSR 

menggunakan konsep source routing yang berarti bahwa node sumber harus mengetahui urutan 

hop lengkap untuk meneruskan paket data menuju tujuan. Setiap node menyimpan informasi 

jalur rute yang tersedia dalam route cache, pada saat node menerima permintaan pencarian rute, 

protokol akan mencari informasi di dalam route cache nya untuk mencari informasi yang 

diperlukan. Pada teknik ruting protokol AODV, proses routing akan dibangun berdasarkan 

permintaan (on-demand) hanya jika sebuah rute diperlukan dari node sumber, Rohankar et al. 

(2012). Protokol AODV menggunakan nilai squence number dalam membangun rute, nilai 

tersebut memastikan bahwa jalur yang dihasilkan pada proses route dicovery merupakan 

informasi jalur routing paling update dan jalur yang bebas looping (loop-free).  

Beberapa penelitian kinerja protokol pada jaringan MANET diantaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Rohankar et al. (2012) yang menganalisis pengaruh dan performance 

random based mobility models pada tiga jenis protokol yaitu DSDV, AODV, dan DSR. 

Penelitian tersebut menganalisis jenis model mobilitas pada jaringan MANET. Parameter yang di 

evaluasi meliputi End to End delay, Throughput, dan Packet Delivery Ratio dengan jumlah node 

antara 20 sampai 70 node. Hasil perbandingan antara tiga protokol routing tersebut adalah 

Random Walk mobility model performanya melebihi Random Waypoint mobility model dan 

Random Direction mobility model pada protokol DSDV. Penelitian pada protokol on-demand, 

Maheshwari & Nedunchezhian (2013) menganalisis load balancing dan fault tolerance dalam 

jaringan ad-hoc pada protokol on-demand (BRSR-AOMDV) dengan komparasi protokol AODV. 

Hasil analisis penelitian yang dilakukan meliputi Packet Delivery Ratio Protokol BRSR-

AOMDV dibandingkan dengan AODV meningkatkan Packet Delivery Ratio hingga 30%. 

Throughput pada Protokol BRSR-AOMDV dibandingkan dengan AODV meningkatkan 

Throughput sebesar 50%.  

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja protokol MANET pada kategori protokol 

Reaktif. Properti protokol Reaktif sangat berguna dalam lingkungan MANET yang terbatas 

sumber daya yang dimiliki oleh mobile node, Mehta & Gupta (2014). Kinerja protokol yang 
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dianalisis adalah protokol DSR dan AODV pada simulasi menggunakan program Simulator. 

Simulasi dilakukan dengan membangun skenario menggunakan jumlah node yang bervariasi 

untuk menganalisis protokol yang diuji. Aplikasi yang digunakan untuk simulasi ini 

menggunakan program Simulator jaringan Network Simulator 2 (NS2) versi 2.35, pada sistem 

operasi Linux. Analisis tracing file hasil simulasi NS2 menggunakan aplikasi TraceGraph versi 

2.02, informasi yang dihasilkan berupa data grafik ataupun teks. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Simulasi dilakukan menggunakan software NS2 dengan beberapa parameter umum yang 

digunakan. Tabel 1 berisi data parameter simulasi yang digunakan. 

Tabel 1. Parameter Penelitian 

Parameter Nilai Parameter 

Propagation 

Maximum speed 

Mobility Model 

Type Routing 

Network Area 

Time Simulation 

TwoRayGround 

20 m/s 

Random Way Point 

DSR, AODV 

500 x 500 m 

100 second 

Tabel 1 menunjukkan parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis protokol 

yang digunakan adalah protokol DSR dan AODV dengan jumlah node yang bervariasi pada area 

simulasi 500x500 meter dengan durasi waktu simulasi selama 100 second. Perancangan pola 

skenario (Scenario Pattern) dibangkitkan melalui tools pada simulator NS2 melalui file setdest 

dengan model mobilitas acak (Random Way Point). Dalam simulasi ini dibuat 3 skenario dengan 

jumlah node 50, 100 dan 150 dengan pause time 0 second, maximum speed  20m/s, area topologi 

500x500 meter dan simulation time 100 seconds. Perancangan pola trafik (Traffic pattern) 

dibangkitkan melalui file cbrgen untuk membuat pola trafik CBR (Constant Bit Rate) pada 

masing-masing node 50, 100 dan 150 dengan maximum connections of 10 at a rate of 8kbps. 

Setelah merancang skenario dan pola trafik, selanjutnya membuat desain simulasi pada program 

simulator NS2. Dalam simulasi ini dua protokol yaitu AODV dan DSR digunakan untuk 

menghasilkan trace file yang dibangkitkan dalam simulator program. Langkah selanjutnya 

adalah menganalisis file tracing tersebut, analisa hasil file tracing dilakukan pada tiap kelompok 

node menggunakan software Tracegraph 2.02. Kinerja protokol dalam simulasi dievaluasi 

berdasarkan nilai Throughput, merupakan jumlah paket data yang diterima per detik di sisi 
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penerima, Cummulative all Paket, merupakan jumlah seluruh paket yang terkirim oleh node pada 

waktu simulasi, dan nilai Sent Packets dan Lost Packets. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 1 menyajikan parameter opsi hasil dari tracing file pada menu aplikasi Tracegraph 

terhadap skenario simulasi yang dianalisis meliputi Packet type berisi jenis paket yang 

digunakan, Packet size berisi besarnya paket, Start–End merupakan waktu simulasi, Source trace 

dan Destination trace merupakan kedudukan node berupa AGT untuk Agent dan RTR untuk 

Router, serta Sent dan ACK packet merupakan jenis paket yang digunakan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Menu aplikasi Tracegraph 

Pada Gambar 2 menunjukkan grafik hasil simulasi untuk nilai Cummulative all paket yang 

berupa perbandingan jumlah seluruh paket data yang terkirim (sent), diterima (received), dan 

paket yang hilang (dropped) pada protokol DSR selama waktu simulasi. Dari Gambar 2 jelas 

tampak bahwa peningkatan jumlah paket data Sent dan Received meningkat drastis mulai 40 

detik pertama dari total waktu simulasi yang dijalankan.   
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Gambar 2. Perbandingan jumlah paket data protokol DSR. Sent, Received, dan Dropped 

 

Gambar 3 menyajikan grafik pada nilai Cummulative all paket protokol AODV, terlihat 

bahwa jumlah paket data yang terkirim (Sent) cenderung meningkat stabil meskipun terjadi 

penurunan pada detik ke 52, namun jumlah paket received lebih kecil dibanding protokol DSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan jumlah paket data protokol AODV. Sent, Received, dan Dropped 

Tabel 2 berisi data hasil simulasi kinerja protokol DSR dan AODV pada aplikasi Tracegraph 

dengan jumlah node yang bervariasi yaitu 50, 100, dan 150. 

Tabel 2. Nilai pengujian kinerja protokol dengan jumlah node yang bervariasi 

 50 Node 100 Node 150 Node 

Pengujian DSR AODV DSR AODV DSR AODV 

Average Throughput (kbps) 

Average End to end Delay (ms) 

Number of Sent Packets 

Number of Lost Packets 

51,41 

0,012 

1331 

19 

49,74 

0,954 

7477 

27 

57,34 

0,146 

1146 

29 

55,01 

0,102 

1480 

0 

61,00 

0,009 

1145 

16 

55,50 

0,783 

2060 

0 

 

Tabel 2 menunjukkan nilai Average Throughput pada protokol DSR mengalami peningkatan 

dari protokol AODV dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,795 kbps untuk setiap penambahan 

50 node, namun pada pengujian Number of  Sent Packets mengalami penurunan di setiap jumlah 

penambahan node. Pada pengujian protokol AODV, jumlah paket yang terkirim mengalami 

kenaikan tiap penambahan jumlah node, dan jumlah paket yang hilang (Lost Packets) lebih kecil 

dari protokol DSR.  
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4. KESIMPULAN 

 Pergerakan node dan topologi yang berubah-ubah pada jaringan MANET membutuhkan 

proses routing yang baik untuk meminimalisasi kehilangan paket data pada saat pengiriman 

berlangsung. Dari hasil perbandingan nilai pada kedua protokol, AODV memberikan kinerja 

yang lebih baik dalam hal paket data yang terkirim (Sent Packets) dan Lost Packets dengan 

penambahan jumlah node, namun dalam nilai Average Throughput, protokol DSR memberikan 

kinerja yang lebih baik dari AODV. 
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