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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan tujuan, latar belakang masalah, spesifikasi tugas 

dan sistematika penulisan skripsi. 

 

1.1. Tujuan 

 Membuat simulasi jaringan VANET dengan menggunakan VEINS agar dapat 

digunakan dalam praktikum  matakuliah Jaringan Komputer. 

 

1.2. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya jumlah kendaraan per tahun menimbulkan banyak permasalahan 

bukan saja polusi tapi juga kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas yang terus 

bertambah setiap tahunnya. Sehingga, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu 

mengurangi kemacetan dan kecelakaan seperti Intelligent Transportation System (ITS). 

ITS adalah transportasi cerdas yang menggabungkan antara sistem transportasi dengan 

teknologi informasi demi meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi serta keamanan 

transportasi. 

Hadirnya ITS diharapkan mampu memberikan informasi secara real time kepada 

pengguna jalan berkaitan dengan situasi jalan yang akan dilalui. Misalnya, jalan yang 

akan digunakan macet, maka akan disediakan alternatif jalan lain yang tidak mengalami 

kemacetan. Selain memberikan alternatif jalan dan menghindari macet, ITS pun 

memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan yang ada di sekitar, sehingga dapat 

membantu dan menghindarkan pengguna dari kecelakaan.  

Di Indonesia, ITS sudah hadir sejak tahun 2012, hanya saja rata-rata masyarakat 

Indonesia belum mengetahuinya. Hal ini bukan karena kurangnya publikasi dari 

pemerintah, tapi karena ITS masih dalam tahap pengembangan, baik infrastruktur 

maupun teknologi penunjangnya.  Salah satu, kecanggihan dari ITS dan sampai saat ini 

masih terus dikembangkan adalah Vehicular Ad Hoc Network (VANET).  

Walaupun VANET sangat membantu untuk mengurangi kecelakaan dan 

kemacetan tapi pembangunan infrastruktur untuk sistem VANET tidaklah mudah, 

karena dibutuhkan biaya yang besar dalam pengembangan dan pengujiannya sehingga 
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sampai saat ini belum ada negara yang benar-benar menerapkan VANET. Agar 

penelitian dibidang VANET tidak terhenti, maka dilakukan pemodelan jaringan 

VANET dalam bentuk simulasi. Keuntungan dari melakukan simulasi terlebih dahulu 

adalah kebebasan untuk memodelkan dan mengevaluasi rancangan tanpa harus 

membangun jaringan fisiknya.  

Selain menguntungkan karena tidak perlu membangun jaringan fisiknya terlebih 

dahulu, melalui simulasi jaringan VANET yang dibuat pada skripsi ini, dapat membantu 

mahasiswa FTEK terutama yang mengambil matakuliah jaringan komputer untuk 

mengetahui dan memahami konsep dari jaringan VANET yang sedang banyak diteliti 

saat ini. Seperti yang diketahui jika dalam matakuliah dan praktikum Jaringan 

Komputer dipelajari mengenai wireless. VANET merupakan perkembangan dari 

wireless sehingga untuk menunjang pembelajaran dalam perkuliahan dan menambah 

pengetahuan mengenai wireless, maka mahasiswa perlu untuk mempelajari dan 

memahami jaringan VANET. Salah satu cara, mengajarkan kepada mahasiswa adalah 

melakukan simulasi jaringan VANET dalam praktikum jaringan komputer.   

Pada skripsi ini, selain akan melakukan simulasi VANET, juga akan dilakukan 

analisis performance protokol routing Optimized Link State (OLSR), Ad hoc on 

Demand Distance Vector Routing (AODV) dan Dynamic Manet on Demand (DYMO), 

sehingga mahasiswa dapat melakukan analisa dari hasil yang didapatkan. Untuk 

melakukan simulasi dibutuhkan sebuah network simulator yang dapat mensimulasikan 

kerja VANET. Salah satu  network simulator yang dapat mensimulasikan VANET 

dengan baik yaitu Vehicle in Network Simulation (VEINS).  

 

1.3.   Spesifikasi 

Berdasarkan surat keputusan nomor: 35/I.3/FTEK/VI/2014 tentang perincian 

tugas skripsi yang dikerjakan  dan surat keputusan nomor : 36/Kep/D/FTEK/XII/2014 

tentang perubahan spesifikasi surat tugas skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Simulator jaringan pada skripsi ini menggunakan VEINS sebagai framework  yang 

dibangun dengan SUMO 0.21.0 dan OMNET++ 4.4.1. 

2. Jumlah node yang digunakan dalam pedoman praktikum ini adalah sebanyak 25 

node dan 50 node. 

3. Materi yang diberikan terbagi menjadi 4 pedoman untuk pedoman praktikum.  
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Tabel 1.1. Pedoman Praktikum 

Pedoman Judul 

1 Pengenalan dan instalasi VEINS 3.0, SUMO 0.21.0 

dan OMNET++ 4.4.1 for windows 

2 Pengenalan dan pembuatan simulasi jaringan VANET 

dengan protokol routing OLSR 

3 Pengenalan dan pembuatan simulasi jaringan VANET 

dengan protokol routing AODV 

4 Pengenalan dan pembuatan simulasi jaringan VANET 

dengan protokol routing DYMO 

4. Format untuk pedoman pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Judul 

2) Tujuan 

3) Dasar Teori 

4) Alat dan bahan 

5) Langkah-langkah praktikum  

6) Hasil dan analisis 

7) Soal praktikum 

8) Daftar Pustaka 

5. Keluaran simulasi jaringan VANET dengan VEINS berupa delay, throughput  dan 

packet delivery ratio.  

6. Pengujian pedoman praktikum ini akan diuji oleh dosen diluar dosen pembimbing 

dan berkompeten dibidang jaringan sehingga hasil pengujian yang didapatkan lebih 

valid  

7. Keluaran dari skripsi adalah pedoman praktikum untuk matakuliah jaringan 

komputer  

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu: 
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Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tujuan, latar belakang masalah, spesifikasi  dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisi tentang dasar teori arsitektur VANET, protokol routing yang 

digunakan dalam skripsi ini  dan network simulator VEINS, OMNET++ dan SUMO. 

Bab III Perancangan Sistem 

Bab ini berisi perancangan pedoman praktikum simulasi jaringan VANET, 

perancangan simulasi jaringan VANET dan perancangan pengujian pedoman praktikum 

simulasi jaringan VANET. 

Bab IV Pengujian dan Analisis 

Bab ini berisi hasil pengujian dan analisis pedoman praktikum simulasi jaringan 

VANET. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan simulasi jaringan VANET ke depannya. 

 




