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BAB III 

PERANCANGAN 

Bab ini berisi perancangan pedoman praktikum simulasi jaringan VANET, 

perancangan simulasi jaringan VANET dan perancangan pengujian pedoman praktikum 

simulasi jaringan VANET. 

 

3.1. Pedoman Praktikum Simulasi Jaringan VANET 

Praktikum simulasi jaringan VANET pada skripsi ini, dibagi menjadi 4 seperti 

yang terlihat di gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Pedoman Praktikum. 

Setiap pedoman praktikum pada skripsi ini memiliki format pedoman 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 
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Untuk deskripsi setiap pedoman praktikum, adalah sebagai berikut,   

3.1.1. Pedoman Praktikum Topik 1 : Pengenalan dan Instalasi VEINS, SUMO 

0.21.0 dan OMNET++ 4.4.1 (Lampiran A) 

 Melalui praktikum topik 1, mahasiswa diharapkan mampu menguasai 

konsep : 

 Dapat menginstalasi VEINS, SUMO 0.21.0 dan OMNET++ 4.41 

 Dapat mengintegrasikan penggunaan VEINS, SUMO dan OMNET++ 

 Mengetahui konsep jaringan VANET 

 

Pemilihan topik praktikum ini didasarkan pada : 

 Perlunya mahasiswa mengetahui cara instalasi VEINS, SUMO 0.21.0 dan 

OMNET++ 4.41 dan mengintegrasikannya 

 Perlunya pengenalan jaringan VANET kepada mahasiswa, sehingga 

mahasiswa dapat memperbaharui informasinya mengenai perkembangan 

Wireless LAN 

 

3.1.2. Pedoman Praktikum topik 2 : Pengenalan dan Pembuatan Simulasi jaringan 

dengan protokol routing OLSR (Lampiran B) 

Melalui praktikum topik 2, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep : 

 Mengetahui dan memahami protokol routing OLSR 

 Menghitung dan menganalisa hasil keluaran delay, throughput dan packet 

delivery ratio dari simulasi protokol routing OLSR 

 

Pemilihan topik praktikum ini didasarkan pada :  

 Perlunya pengenalan protokol routing OLSR kepada  mahasiswa yang 

merupakan salah satu routing didalam jaringan VANET 

 Perlunya mahasiswa menganalisa hasil simulasi dari protokol routing 

OLSR  

 

3.1.3. Pedoman Praktikum topik 3 : Pengenalan dan pembuatan simulasi jaringan  

dengan protokol routing AODV (Lampiran C) 

Melalui praktikum topik 3, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep : 

 Mengetahui dan memahami protokol routing AODV 
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 Menghitung dan menganalisa hasil keluaran delay, throughput dan packet 

delivery ratio 

 

Pemilihan topik praktikum ini didasarkan pada : 

 Perlunya pengenalan protokol routing AODV kepada  mahasiswa yang 

merupakan salah satu routing didalam jaringan VANET 

 Perlunya mahasiswa menganalisa hasil simulasi dari protokol routing 

AODV 

 

3.1.4. Pedoman praktikum topik 4 : Pengenalan dan pembuatan simulasi jaringan 

dengan protokol routing DYMO (Lampiran D) 

Melalui praktikum topik 4, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep : 

 Perlunya pengenalan protokol routing DYMO kepada  mahasiswa yang  

merupakan salah satu routing didalam jaringan VANE 

 Perlunya mahasiswa menganalisa hasil simulasi dari protokol routing 

DYMO 

 

Pemilihan topik praktikum ini didasarkan pada : 

 Perlunya pengenalan protokol routing DYMO kepada  mahasiswa yang 

merupakan salah satu routing didalam jaringan VANET 

 Perlunya mahasiswa menganalisa hasil simulasi dari protokol routing 

DYMO 

 

3.2. Rancangan praktikum simulasi jaringan VANET 

Dalam praktikum simulasi jaringan VANET, akan digunakan network simulator 

VEINS, OMNET++ dan SUMO.  Karena jaringan VANET merupakan topik yang baru 

dan belum terlalu dikenal secara luas maka dalam melakukan simulasi jaringan VANET 

mahasiswa akan melalui 3 tahapan yaitu tahapan mengenal network simulator yang 

digunakan, memahami jaringan VANET dan menganalisis hasil keluaran jaringan 

VANET. Semua tahapan inilah yang dibagi kedalam 4 topik praktikum seperti pada 

gambar 3.1. 

Tahapan pertama, pengenalan network simulator tersaji pada topik praktikum 1. 

Terdapat 3 network simulator yang saling terhubung satu sama lain, dan untuk 
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menghubungkannya dibutuhkan mingwenv. Mingwenv adalah sebuah command prompt 

seperti layaknya cmd. Gambar 3.2 adalah contoh perintah dalam mingwenv dalam 

menggabungkan VEINS, SUMO dan OMNET++. 

 

Gambar 3.2. Perintah untuk menggabungkan VEINS, SUMO dan OMNET++. 

 

Setelah melakukan pengenalan dengan network simulator yang digunakan, maka 

tahapan selanjutnya adalah tahapan memahami source code dan option-option yang ada. 

Dalam OMNET++ sudah dibangun protokol routing  yang menunjang simulasi jaringan 

VANET, hanya saja agar sesuai yang diinginkan maka terdapat beberapa variabel yang 

harus diubah. Misalnya saja, pada praktikum simulasi jaringan VANET, node yang 

digunakan yaitu 25 dan 50 node. Pemilihan node ini agar mahasiswa dapat melihat 

perubahan yang terjadi jika kondisi 25 dan 50 node dan dapat dilakukan analisis 

performance dari routing yang digunakan. Selain untuk alasan tersebut, dipilihnya 

angka 25 dan 50 adalah karena disesuaikan dengan waktu praktikum yaitu 3 jam, jika 

jumlah node lebih dari 50 node dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam.  

Tahapan terakhir dari praktikum simulasi VANET adalah menganalisis hasil 

keluaran simulasi jaringan VANET. Tiga parameter yang digunakan untuk mengukur 

kualitas dari performance masing-masing protokol routing adalah delay, throughput dan 

packet delivery ratio.  

 Untuk proses analisis, OMNET++ sangat memudahkan mahasiswa, karena semua 

hasil keluaran dari simulasi yang dilakukan akan disimpan semua dalam 1 folder result. 

Folder ini akan langsung terbuat begitu proses simulasi selesai dilaksanakan. Selain 



20 
 

berdasarkan data yang diambil dari OMNET++, analisis juga dapat dilakukan dengan 

melakukan perhitungan menggunakan rumus, karena tidak semua hasil dapat langsung 

didapatkan, misalnya dalam mencari packet delivery ratio. Dalam OMNET++, hanya 

tersedia jumlah paket yang diterima dan dikirim sehingga agar dapat memperoleh hasil 

dari packet delivery ratio  harus digunakan rumus seperti pada yang terdapat pada dasar 

teori dari packet delivery ratio bab II. Contoh perhitungan untuk mendapatkan packet 

delivery ratio adalah sebagai berikut,  

Packet	delivery	ratio =
180

211
× 100% = 85,8% 

Dari hasil di atas didapat bahwa packet delivery ratio jika paket yang diterima 180 

dan paket yang dikirimkan 211 paket, maka tingkat keberhasilannya sebesar 85,8% 

 

3.3. Rancangan Pengujian  

Pengujian yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

3.3.1. Pengujian oleh dosen 

Dosen akan mengoreksi kekurangan di dalam pedoman dan akan memberikan 

masukan untuk memperbaiki pedoman. 

 

3.3.2. Pengujian menggunakan network simulator OMNET++ 

1. Pengujian pedoman praktikum dengan sebuah laptop Lenovo G40 dengan 

spesifikasi sebagai berikut, 

 Prosesor AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics 2,00 

Ghz 

 RAM 4 GB 

 Sistem operasi Windows 7 

2. Untuk pengaturan simulasi dengan OMNET++ diatur sebagai berikut,  

Tabel 3.1 Pengaturan Simulasi Jaringan VANET. 

Atribut Nilai 

Waktu Simulasi 100 s 

Ukuran Jaringan  1000m x 1000m 

Bit rate 54Mbps 

Protokol Routing OLSR, AODV, DYMO 
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3. Dari simulasi menggunakan network simulator OMNET++ akan didapatkan 

keluaran delay, throughput  dan packet delivery ratio yang digunakan untuk 

menganalisa performance dari routing protocol  OLSR, AODV dan DYMO 

 

 




