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MOTTO
“Masa depanmu tergantung banyak hal. Tapi banyak hal sebenarnya tergantung
dirimu sendiri”

“Hasil tak akan pernah mengkhianati proses”

v
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ABSTRAK

Dalam kelancaran dan efisiensi yang terdapat pada pengiriman sebuah data
merupakan hal terpenting yang ada dalam jaringan komunikasi. Di dalam
pengirimannya terdapat sebuah protokol transport untuk mengatur jalannya
sebuah pengiriman data, salah satunya adalah TCP. TCP (Transmission Control
Protokol) adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan
komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data didalam suatu network
(jaringan).
Pada penelitian ini, penulis menguji peformasi unjuk kerja TCP Reno di
jaringan wireless multihop dengan menggunkan simulator OMNET++. Parameter
yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah throughput, delay (end-to-end),
CWND (Congestion Window), dan RTT (Round Trip Time). Skenario yang akan
digunakan dalam setiap pengujian ini dengan cara melakukan pengiriman
sejumlah node.
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa nilai dari throughput lebih bagus
jika RTS/CTS dinyalakan, pada delay hasilnya akan tinggi jika RTS/CTS
dimatikan, hal ini terlihat pada hasil dari pengujian. Pada RTT hasilnya lebih
rendah ketika RTS/CTSnya dinyalakan, jika RTT tinggi maka jaringan pasti
banyak mengalami gangguan yang salah satunya tabrakan. Dan hasil dari CWND
menunjukan bahwa CWND akan tinggi pada saat RTS/CTS dinyalakan, dan
CWND akan turun pada saat dalam posisi dimatikan. Semakin banyaknya terjadi
tabrakan atau collision maka CWND akan turun.

Kata kunci : TCP, TCP Reno, RTS/CTS, Wireless, Multi-hop

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Smoothness and efficiency in a data delivery is the most important thing in
communication networks. In the delivery, there are transport protocols to set the
data transmission course, one of which is TCP. TCP (Transmission Control
Protocol) is a type of protocol that enables a group of computers to communicate
and exchange data within a network.
In this study, the researchers examined the performance of TCP Reno in
multihop wireless network by using the OMNET ++ simulator. The parameters
used in the study is the throughput, delay (end-to-end), CWND (Congestion
Window), and RTT (Round Trip Time). The scenario that would be used in each
test is by sending a number of nodes.
The results of the testing showed that the value of the throughput is better
if the RTS / CTS is turned on; in delay, results would be higher if RTS / CTS is
turned off, iwhich can be seen in the test results. In the RTT, results are lower
when the RTS / CTS is turned on, if the RTT is high then the network would be
experiencing distractions, one of which is collision. Results from CWND showed
that CWND will be high when the RTS / CTS is turned on, and CWND will be
low when it is turned off. Increasing number of collision will lower CWND.

Keywords: TCP, TCP Reno, RTS/CTS, Wireless, Multi-hop
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Dalam perkembangan teknologi pada sekarang ini, sudah banyak
perkembangan yang maju pesat. Teknologi yang berkembang salah
satunya adalah teknologi mengenai jaringan nirkabel atau wireless.
Dimana jaringan nirkabel ini sudah banyak digunakan dibanyak tempat
seperti di instansi pendidikan, kantor, mall, café dan masih banyak lagi.
Keuntungan dari menggunakan jaringan nirkabel ini seperti jangkauan
yang luas untuk melakukan akses internet, instalasi yang mudah, tidak
ribet dengan banyaknya kabel dan lain-lain. Namun jaringan nirkabel juga
mempunyai kekurangan seperti transmit data yang lemah, sinyal sering
putus-putus, alat cukup mahal dan lain-lain. Wireless LAN biasanya
digunakan ada pengguna yang mayoritas mobile atau berpindah-pindah
tempat, dan tidak ada jaringan kabel untuk penyaluran data.
Dan hal ini langsung memunculkan tentang ilmu pengetahuan baru
yang berkembang tanpa batas, serta memunculkan banyak teori-teori dan
hasil penemuan yang baru. Dari salah satu teori dan ilmu yang sangat
dasar yang digunakan dalam perkembangan teknologi internet yang akan
dibahas salah satunya adalah mengenai protokol internet, yang tidak lain
yaitu tentang TCP (Transmission Control Protokol).
Pada dasarnya TCP diciptakan untuk jaringan yang berbasiskan
pada wired (kabel), dimana kemungkinan terjadinya gangguan sangat
kecil. TCP juga mempunyai beberapa keterbatasan pada jaringan MANET,
salah satu dari masalah yang sering terjadi pada protokol TCP yaitu
tentang terjadinya collision. Yang dimana collision itu sendiri dapat
diartikan sebagai kemacetan yang terjadi pada saat pengiriman paket data
yang dapat menimbulkan penumpukan antrian pada jalur paket-paket data
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itu sendiri. TCP yang akan diuji pada penelitian ini menggunakan TCP
Reno yang dikarenakan varian dari TCP ini banyak digunakan pada
jaringan, selain itu juga modul dari TCP Reno ini sudah ada di simulator
OMNET++.
Namun dalam kinerja jaringan nirkabel atau wireless masih ada
beberapa masalah, seperti terjadinya collision di TCP Reno pada MAC
layer yang terjadi pada saat pengiriman node dikarenakan jaringan yang
sibuk. Dan dalam pengujian kinerja TCP Reno ini menggunakan simulator
OMNET++ untuk melihat interaksi yang sedang dilakukan TCP Reno
dengan MAC layer dalam jaringan nirkabel. Jika terjadi collision pada
TCP Reno maka akan mengimplementasikan slow start kemudian
congestion avoidance yang berikutnya dilakukan fast retransmit dan fast
recovery. CSMA/CA juga digunakan untuk membantu dalam pengujian
ini, dimana nanti juga ada RTS/CTS untuk mengetahui apakah ada
collision atau tidak dalam pengiriman node. Dan berguna untuk mengatasi
delay yang terjadi pada saat antrian dalam pengiriman node.
Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih dalam tentang
spesikasi dari TCP Reno, CSMA/CA dan RTS/CTS akan dilakukan
penelitian secara khusus dengan beberapa penunjang analisis penelitian
yang akan dilakukan adalah perbandingan unjuk kerja TCP pada wireless
multihop bila RTS/CTS dilapisan MAC digunakan dan tidak digunakan.

1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dituliskan beberapa
permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:
1. Masalah apa yang terjadi pada interaksi TCP dan MAC layer
tersebut?
2. Apa penyebab konflik yang terjadi antara TCP paket data dan TCP
ACK?
3. Bagaimana jika ada masalah collision pada saat pengiriman node?
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1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:
1. Mengetahui interaksi antara TCP dan MAC layer yang ada.
2. Menyelidiki konflik yang terjadi antara TCP paket data dan TCP
ACK.
3. Menguji masalah yang terjadi pada saat pengiriman node dengan
menggunakan RTS/CTS atau non RTS/CTS.

1.4.

Batasan Masalah
Batasan masalah yang digunakan penulis dalam menyusun
penelitian Tugas Akhir ini yaitu :
1. Menggunakan topologi model string dengan jumlah 6 buah node
(node 1, node 2, node 3, node 4, node 5, dan node 6).
2. Menggunakan

simulator

OMNET++

untuk

menguji

atau

menganalisa kinerja TCP pada MAC layer yang dilakukan secara
tetap/static.
3. Menganalisa menggunakan RTS/CTS atau non RTS/CTS untuk
mengetahui terjadi atau tidaknya collision pada saat dilakukan
pengiriman node.
4. Parameter yang digunakan adalah RTT, CWND, Throughput, dan
Delay. Dan TCP yang digunakan adalah TCP Reno.
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1.5.

Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah
sebagai berikut:
1. Studi Literatur untuk mempelajari :


OMNET++



CSMA/CA



Layer MAC pada 802.11



RTS/CTS



TCP



TCP Reno



Wireless LAN



IEEE 802.11

dalam kinerja di jaringan dengan mengumpulkan jurnal, buku, dan
referensi lainnya yang dapat mendukung dalam topik ini.
2. Merancang simulasi.
3. Melaukan simulasi, pengukuran dan mengumpulkan data.
4. Menganalisis data hasil dari kinerja dari penelitian yang telah
didapat dengan melakukan pengujian dan mencari apakah terjadi
masalah pada pengiriman node.
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1.6.

Sistematika Penulisan
Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, penulis membuat
sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan tugas akhir,
rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah. metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan judul
atau rumusan masalah di tugas akhir.
BAB III METODOLOGI PENGAMBILAN DATA
Bab ini menjelaskan tentang spesifikasi alat yang akan digunakan
dan metode dalam pengambilan data.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA
Bab ini berisi tentang pelaksanaan pengujian dan hasil pengujian.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi tentang kesimpulan atas analisa dan saran
berdasarkan hasil yang telah di uji.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.

Simulator OMNET++
OMNET++ atau omnetpp adalah network simulation software
discrete-event yang bersifat open source atau sumber kode terbuka.
Discreate-event berarti simulasinya bertindak atas kejadian langsung
didalam event . Secara analitis, jaringan komputer adalah sebuah rangkaian
discrete-event.

Objek yang paling kecil disebut simple module, akan

memutuskan algoritma yang akan digunakan dalam simulasi tersebut.
OMNET++ juga memiliki fungsi yang spesifik antara lain mendukung
jaringan sensor, jaringan ad-hoc nirkable, protokol internet, pemodelan
kinerja, dan lain-lain yang disediakan oleh kerangka model yang
dikembangkan sebagai dari proyek yang independen.
OMNET++ menyediakan arsitektur komponen untuk pemodelan
simulasi. Komponen (modul) menggunakan bahasa programming C++
yang berekstensi “.h” dan “.cc”. OMNET++ memiliki dukungan GUI
(Graphical User Interface) yang luas, karena arsitektur yang modular,
simulasi kernel yang dapat di compile dengan mudah. OMNET++ juga
mendukung beberapa framework yaitu : Inet, Inetmanet, Mixim,
Castalica, Veins , OverSim , Libara dan lain-lain. Framework tersebut
yang akan membantu pengguna untuk mampu mengembangkan sebuah
simulasi jaringan. Pada penyusunan skripsi ini framework yang digunakan
adalah inet untuk routing TCP dengan RTS/CTS dan tanpa RTS/CTS.
Dan OMNET++ juga mempunyai kompenen sebagai berikut:


Simulation kernel library



NED topology description language



OMNET++ IDE yang berbasis Eclipse
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Tampilan pengguna untuk eksekusi simulasi dan link ke simulation
executable (Ktenv)



Tampilan

pengguna

berupa

baris

perintah

untuk

eksekusi

simulasinya (Cmdenv)


2.2

Utilitas (make file creation tool dan lain-lainnya)

Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
CSMA merupakan sebuah konsep yang dibangun oleh ALOHA,
dimana konsep sebelumnya (ALOHA) kita mengirim file hanya mengirim
filenya saja dan tidak melakukan pengecekan pada komputer tujuan.
Sedangkan CSMA menekankan pada pengecekan terlebih dahulu sebelum
melakukan pengiriman file dengan memberikan sinyal pemberitahuan
bahwa paket akan dikirim. CSMA juga memiliki kelemahan dan karena itu
CSMA dikembangkan menjadi 2 yaitu CSMA/CD dan CSMA/CA. Namun
dalam penulisan tugas akhir ini akan menggunakan CSMA/CA.
2.2.1

Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

(CSMA/CA)
CSMA/CA merupakan modifikasi dari CSMA, CSMA/CA
sendiri merupakan protokol contention pada jaringan yang bisa
melakukan analisa pada sebuah kondisi jaringan yang berguna
untuk menghindari terjadinya collisions pada saat melakukan
pengiriman file/data. CSMA/CA juga dapat menghabiskan traffic
dikarenakan sebelumnya ada data yang ditransmisikan akan
memberikan sebuah sinyal broadcast pada sebuah jaringan untuk
mendeteksi adanya skenario yang memungkinkan terjadinya
collision dan memerintahkan semua perangkat untuk tidak
melakukan broadcast. CSMA/CA protokol yang beroperasi pada
Data Link (Layer 2) dari model OSI.
CSMA/CA memiliki esensi yang sama dengan CSMA/CD
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yaitu setiap stasiun perlu memastikan bahwa channel apakah sedang
idle sebelum men-transmisikan sinyal. Jika channel dirasa sedang
sibuk makan stasiun tersebut harus menghentikan transmisinya.
Akan tetapi CSMA/CA digunakan ketika CSMA/CD tidak dapat
diimplementasikan berhubung sifat dasar channel. CSMA/CA
digunakan pada 802.11 berdasarkan wireless LAN. Salah satu dari
problem wireless LANs adalah tidak memungkinkannya untuk
berada dalam mode mendengar (listen) sementara mengirim
(sending).
Oleh karena itu collision detection tidak mungkin
dilakukan. Alasan lain adalah hidden terminal problem, di mana
node A, berada dalam range dari receiver R, tidak berada dalam
range dari sender S, dan oleh karena itu node A tidak tahu apakah S
sedang mentransmisikan ke R. CSMA/CA dapat secara optional
disupplementasikan dengan pergantian sebuah Request to Send
(RTS) paket yang dikirim oleh sender S dan sebuah Clear to Send
(CTS) paket yang dikirim oleh receiver R yang dimaksud, dengan
memberi alert ke semua node yang berada dalam range dari sender,
receiver, ataupun keduanya, untuk tetap diam selama durasi
transmisi paket utama. Ini dikenal sebagai IEEE 802.11 RTS/CTS
exchange.
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Gambar 2.1 Metode Akses CSMA/CA Pada Wireless LAN

2.3.

Layer MAC Pada 802.11
Layer MAC pada standar 802.11 menyediakan beberapa fungsi
yang mendukung operasi standar tersebut, yang meliputi pengaturan dan
perawatan komunikasi antara station 802.11, baik kartu jaringan wireless
maupun access point. Spesifikasi layer MAC 802.11 sama dengan standar
pada Ethernet 802.3 wired line. Protokol 802.11 menggunakan skema
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance). Dan
untuk

meminimalisir

terjadinya

tabrakan,

protokol

CSMA/CA

menggunakan Request To Send (RTS), Clear To Send (CTS) dan
acknowledge (ACK).
2.4.

Request To Send (RTS) dan Clear To Send (CTS)
RTS/CTS adalah mekanisme opsional yang digunakan oleh
protokol jaringan nirkabel 802.11 untuk mengurangi tabrakan dengan
node-node yang tersembunyi karena beberapa station berada pada range
jangkaun access point, akan tetapi masing-masing station berada pada
posisi yang berjauhan tidak dalam range yang sama. Awalnya protokol
tetap terkena masalah node yang tersembunyi tadi, tapi RTS/CTS
memecahkan masalah terkena node agar tidak terjadi collision.
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2.4.1 Request To Send (RTS)
Berfungsi untuk mengurangi tabrakan node saat hidden
station berasosiasi dengan access point yang sama. Station akan
mengirimkan node RTS ke station yang lain pada fase pertama
dari proses handshake dua arah sebelum melakukan pengiriman
node data.

2.4.2 Clear To Send (CTS)
Sedangkan fungsi Clear To Send (CTS) yaitu station akan
merespon RTS dengan node CTS dengan menyediakan persetujan
station untuk dapat mengirimkan node data. CTS berisi nilai
waktu yang mengakibatkan semua station menghentikan transmisi
node dengan periode yang telah ditentukan untuk meminta sebuah
station mengirimkan nodenya. Hal ini akan meminimalisir
tabrakan di antara hidden station, sehingga akan menghasilkan
troughput yang tinggi jika diterapkan dengan benar.

2.5.

TCP (Transmission Control Protocol)
Transmission Control Protocol (TCP) adalah salah satu jenis
protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi
dan bertukar data di dalam suatu network (jaringan). TCP merupakan suatu
protokol yang berada di lapisan transport (baik itu dalam tujuh lapis model
referensi OSI atau model DARPA) yang berorientasi sambungan
(connection-oriented) dan dapat diandalkan (reliable). TCP juga
merupakan protokol yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan
komunikasi end-to-end atau host-to-host antar lapisan application yang
sesuai dengan arsitektur lapisan komponen dan protokol jaringan TCP
umumnya yang digunakan ketika protokol pada lapisan application
membutuhkan layanan transfer yang handal. TCP mempunyai prinsip kerja
yang lebih mementingkan tata-cara dan keandalan dalam pengiriman data.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11

Dalam hal ini, TCP mengatur bagaimana cara membuka hubungan
komunikasi, jenis aplikasi apa yang akan dilakukan dalam komunikasi
tersebut (misalnya mengirim e-mail, transferfile dsb.) Di samping itu, juga
mendeteksi dan mengoreksi jika ada kesalahan data (intinya memberikan
pelayanan). Header TCP beisis urut (TCP sequence number) dari data
yang ditransmisikan dan sebuah acknowledgment dari data yang masuk.
Data yang dikirimkan ke sebuah protokol TCP akan diurutkan dengan
sebuah nomor urut paket dan akan mengharapkan paket positive
acknowledgment dari penerima. Jika tidak ada paket acknowledgment dari
penerima, maka segmen TCP akan ditransmisikan ulang. Pada pihak
penerima, segmen-segmen dari duplikat akan diabaikan dengan segmensegmen yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diletakkan di
belakang untuk mengurutkan segmen-segmen TCP. Dan untuk menjamin
integritas

dari

setiap

segmen

TCP,

TCP

perhitungan TCP checksum[1].

Gambar 2.2 Format TCP Header

mengimplementasikan
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TCP juga mempunyai beberapa karakteristik, karakteristik tersebut sebagai
berikut [2] :
1. Connection-Oriented
Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua
proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan
negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Proses
pembuatan

koneksi

TCP

disebut

juga

dengan

“Three-

wayHandshake”. Tujuan dari metode ini adalah agar dapat
melakukan

sinkronisasi

terhadap

nomor

urut

dan

nomor

Acknowledgement yang telah dikirimkan oleh kedua pihak dan
saling bertukar ukuran TCP Window.
2. Full Duplex
Pada setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host
terdiri atas dua jalur, yaitu jalur keluar dan jalur masuk. Dengan
menggunakan

teknologi

lapisan

yang

lebih

rendah

yang

mendukung adanya full duplex, maka dada pun dapat secara
stimulan diterima serta dikirim dalam waktu yang bersamaan.
3. Realiable (Dapat Diandalakan)
Karena TCP ini bersifat realiable maka data yang
dikirimkan kesebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah
nomor urut disetiap byte data dengan tujuan agar data dapat
disusun kembali setelah diterima. Apabila tidak ada paket
acknowledgment dari penerima, maka segmen TCP (protokol data
unit dalam protokol TCP) akan dilakukan transmisi ulang. Pada
saat transmisi, bisa jadi data dipecah, hilang atau tiba di device
tujuan tidak lagi urut sesuai urutan. Pada saat data diterima, paket
data yang duplikat akan diabaikan dan paket yang akan datang
tidak sesuai dengan urutannya akan diurutkan agar dapat disusun
lagi.
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4. Flow Control
Kemampuan atau mekanisme untuk mendeteksi agar aliran
data yang telah dikirim oleh pengirim tidak membanjiri dari sisi
penerima. Dimana sisi penerima mengatur data rate agar tidak ada
terjadinya bottleneck atau bisa disebut terlalu banyak data yang
dikirim pada satu waktu dan overload.
5. Congestion Control
Memiliki kemampuan atau mekanisme agar data yang ada
tidak membanjiri network (jaringan) atau dengan kata lain teknik
yang dilakukan oleh TCP untuk memastikan protokol transport
tidak mengirim data yang melebihi kemampuan dari jaringan di
network layer.
Selanjutnya segmen-segmen dari TCP akan dikirimkan sebagai
datagram IP (datagram merupakan satuan protokol data unit pada lapisan
internetwork). Sebuah segmen TCP terdiri atas sebuah header dan segmen
data (payload), yang dienkapsulasi dengan menggunakan header IP dari
protokol [1].

2.5.1

TCP Congestion
Di dalam jaringan dengan sumber daya yang dipakai secara

bersama, dimana beberapa pengiriman yang bersaing untuk menggunakan
bandwith, maka perlu disesuaikan dengan kecepatan data yang akan
digunakan oleh masing-masing pengirimnya agar tidak terlalu membebani
jaringan tersebut. Paket yang tiba di router dan tidak dapat diteruskan
maka akan dibuang, sehingga paket yang datang pada jaringan yang akan
mengalami bottleneck akan dibuang lebih banyak. Dan paket yang akan
dibuang tersebut kemungkinan sudah banyak melewati perjalanan panjang
dalam jaringan dan memakan sumber daya yang cukup banyak juga. Paket
yang hilang akan menimbulkan retransmission, yaitu bahwa beberapa
paket akan dikirimkan kembali ke dalam jalur jaringan. Kemudian network
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collision akan membuat throughput pada jaringan mengalami penurunan
juga. Jaringan akan mengalami lumpuh yang dimana tidak ada data yang
berhasil dikirim jika tidak ada kontrol terhadap collision.
Congestion control merupakan sebuah tanggung jawab dari lapisan
transport yaitu Transmission Control Protokol (TCP). Di sini TCP
menggabungkan congestion control dengan mekanisme yang handal.
Penggabungan ini memungkinkan untuk dilakukannya kontrol congestion
tanpa memerlukan explicit feedback tentang jaringan yang sedang
mengalami congestion dan tanpa mendapat partisipasi dari node perantara
lain. Agar dapat mendeteksi network congestion, TCP akan mengamati jika
terjadi hilangnya paket pada saat pemgiriman. Saat internet mengalami
hilangnya paket yang selalu disebabkan oleh terjadinya congestion, maka
hilangnya paket dapat ditafsirkan sebagai tanda terjadinya congestion pada
jaringan.
Di TCP yang terdapat pada node penerima selalu mengacknowledgment setiap ada segmen baru yang diterima. Apa bila segmen
yang diterima tidak urut atau beberapa data hilang antara yang sudah
diketahui dengan yang baru datang, maka acknowledgement Yang datang
terakhir akan dikirim kembali. Pada TCP, window berdasarkan additive
increase, dan multiplicative decreas yang digunakan untuk mengurangi. Di
setiap RTT window size akan meningkat setiap satu segmen. Pada saat
menerima duplikat dari acknowledgment, TCP yang terdapat pada node
pengirim akan mengasumsikan beberapa paket yang akan mengalami
penyusunan ulang pada jaringan. Akan tetapi jika menerima duplikat
acknowledgment yang keempat, maka akan dapat diasumsikan terjadinya
congestion. Dalam hal ini, segmen yang hilang tadi akan dikirim ulang dan
window size diset menjadi setengahnya (multiplicative decrease).
Selain itu, TCP menggunakan timeout yang didasarkan pada
perhitungan koneksi RTT. Jika transmisi mengalami timeout tanpa
acknowledgement maka TCP akan menyimpulkan terjadi congestion yang
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parah. Lalu window size akan dikurangi menjadi satu dan segmen yang
belum di-acknowledgement akan dikirim ulang. Timeout akan belanjut
hingga retransmission selanjutnya, jika masih belum mendapatkan
acknowledgement maka nilai timeout akan menjadi dua kali lipat. Lalu
akan bertambah secara exponentially. Fase pertama dari koneksi dan
setelah mekanisme timeout dinamakan slow start. Pada slow start, window
size

akan

meningkat

secara

exponentially

untuk

setiap

acknowledgement[1].
Permasalahan yang serius yang bisa diakibatkan oleh efek
congestion adalah deadlock, yaitu suatu kondisi di mana sekelompok node
tidak dapat meneruskan pengiriman paket yang dikarenakan tidak ada
buffer yang tersedia. Teknik deadlock avoidance digunakan untuk
mendesain jaringan sehingga deadlock tidak terjadi lagi.
Congestion sendiri memiliki 2 mekanisme pengendalian, antara lain :


Flow/congestion control dari sumber pengiriman data.



Active Queue Management (AQM) di router.
Dari algoritma congestion control TCP menentukan bagaimana

sebuah TCP mencegah dan beraksi terhadap terjadinya

congestion.

Jumlah data yang dikirim oleh pengirim tidak hanya dikendalikan oleh
penerima (flow control), akan tetapi juga ditetapkan oleh

tingkat

congestion pada jaringan tersebut. Algoritma ini juga mencatat perfomasi
pada TCP bila terjadi kesalahan. Dua variable utama yang saling terlibat
dalam congestion control di TCP yakni congestion window (cwnd) dan
slow start threshold (sstresh). Pada saat akan membangun sebuah koneksi
baru, cwnd diinisialkan dengan 64KB (maksimum window size). Variabel
ini digunakan untuk mengontrol sejumlah data yang dikirimkan dengan
algoritma kendali kongesti, slow start, congestion avoidance dan fast
recovery. Slow start menaikkan cwnd, fast recovery menyesuaikan cwnd
saat loss, dan congestion avoidance cwnd dengan perlahan [3].
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Gambar 2.3 Congestion Control

2.6

TCP RENO
Menurut dari Feipeng (2008), terpadat empat buah algoritma yakni
slow start (ss), congestion avidance (CA), fast retransmit dan fast recovery
pada TCP Reno [4].
Dan menurut Jusak (2011), TCP Reno akan membuang fase slow
start pada saat mendeteksi akan adanya kongesti melalui diterimanya tiga
duplikasi ACK. Selanjutnya akan dilakuakan dengan proses yang bernama
fast recovery. Pada saat pengiriman menerima tiga duplikasi dari ACK
maka nilai dari threshold akan diturunkan menjadi setengahnya dari nilai
CongWing pada saat sebelum terjadinya kongesti, dan nilai dari
CongWing akan ditetapkan sama dengan nilai threshold dan kemudian
kecepatan pengiriman data akan meningkat secara linear [5].

Berikut ini algoritma TCP Reno yang dapat diuraikan sebagai
berikut ini :


Saat pengiriman tiga ACK ataupun time-out maka nilai dari
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CongWing akan dinaikan secara eksponensial jika berada di bawah
dari nilai threshold dan akan dinaikkan secara linear apabila nilai
di atas threshold.


Tetapi, pada saat terjadi kongesti dalam jaringan TCP Reno ini
maka akan menurunkan nilai dari CongWing setengah dari nilai
threshold sebelumnya dan selanjutnya kecepatan akan naik secara
linear.

2.6.1

Slow Start
Slow start merupakan fase pertama dari TCP pada setiap

awal sambungan koneksi dan setiap packet terdeteksi loss.
Proses Slow Start:
 Nilai congestion window (cwnd) dimisalkan sebesar 1
MMS.
 TCP akan menaikkan kecepatan pengiriman data secara
eksponensial dengan cara menaikkan nilai dari cwnd
sebanyak dua kali (2n) setiap RTT hingga nilai cwnd
tersebut akan bertambah satu segmen untuk setiap ack
yang akan diterima oleh pengirim.
 Jika nilai cwnd≥ssthresh maka akan memasuki fase
congestion avoidance.
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Gambar 2.4 Slow Start

2.6.2

Congestion Avoidance
Congestion Avoidance merupakan fase dimana TCP tahu

akan bahwa transmisi di sebuah data rate yang sangat dekat dengan
tingkat yang akan dapat menyebabkan kemacetan [6].

Proses fase Congestion Avoidance:
 Setelah menerima ack dan cwnd ≥ssthresh maka cwnd
akan betambah menjadi cwnd = cwnd + 1 /cwnd.
 Nilai cwnd akan naik secara linear untuk setiap RTT.
 Saat mengalami timeout atau mendapat duplikasi ACK
maka nilai threshold (ssthresh) akan diturunkan menjadi
setengah dari nilai cwnd. Dan TCP akan kembali pada
fase slow start.
2.6.3

Fast Retransmit
Fast Retransmit merupakan peningkatan terhadap TCP

dalam hal mengurangi waktu tunggu oleh pengirim sebelum me-
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retransmit segmen yang telah loss. Pada TCP pengirim akan
menggunakan pencatatan waktu untuk mengetahui segmen tertentu
dalam jangka waktu yang tertentu (fungsi yang menentukan
etimasi dari round trip delay time), maka pengirim akan
menganggap segmen tersebut telah hilang dalam jaringan dan akan
dilakukan retransmit untuk segmen yang telah hilang [7].
Tujuan dari fast retransmit ini adalah merespon dengan
cepat jika ada paket yang hilang. Dan prinsip kerja dari fast
retransmit adalah bahwa kebanyakan segmen out-of-order akan
muncul setelah satu atau dua segmen [6].

Proses fase Fast Retransmit:
 Saat menerima tiga duplikasi dari ACK, maka akan
segera melakukan retransmisi tanpa harus menunggu
dari batas waktu RTO tersebut berakhir.
 Kemudian ssthresh akan melakukan penyesuaian.
 Flightsize = min(awnd, cwnd)
 Flightsize sendiri merupakan jumlah dari data yang
telah dikirimkan tetapi belum di-acknowledgement.
 Advertised Window (Awnd) : merupakan window size
penerima yang diberitahukan.
 Ssthresh ←max (flightsize/2, 2)
Pada saat terjadinya timeout, maka nilai dari timeout = dua kali dari
RTO. Maka akan terus melakukan fast retransmit setiap terjadinya
loss retransmission.


Maksimal dari timeout 64 seconds.



Maksimal 12 retransmit.



Setelah itu akan masuk pada fase fast recovery.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20

Gambar 2.5 Fast retransmit pada TCP
2.6.4

Fast Recovery
Fast recovery merupakan pencegahan saat terjadinya slow

start pada saat sebuah fast retransmit atau dengan kata lain akan
tetap menjaga jika throughput tinggi saat terjadinya collision kecil
dan sedang. Dengan menggunakan fast retransmit maka collision
window akan turun ke satu setiap kali terdeteksi adanya collision.
Setelah pengirim dapat membuat Acknowledgement maka saat
mengalami timeout akan kembali ke slow start, jika mendapatkan
tiga duplikasi maka akan mengalami fase fast recovery [7].

Setelah tiga ACKs yang sama (duplikasi) maka akan diterima:


Retransmit “lost packet” Congestion threshold ssthresh
= cwnd/2



Cwnd = cwnd + 3



Memasuki fase congestion avoidance
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Gambar 2.6 Fast Retransmit dan Fart Recovery

2.7.

Wireless LAN
Jaringan Wireless LAN merupakan jaringan yang mengkoneksi dua
komputer atau lebih yang menggunakan frekuensi radio sebagai media
transmisinya. Karena transmisi jaringan wireless LAN menggunakan
gelombang radio, membuatnya lebih praktis digunakan dan dapat
menjangkau tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh kabel. Jaringan
wireless memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi bagi para
penggunanya dalam melakukan hubungan komunikasi. Wireless LAN
memberikan suatu alternative bagi LAN yang berbasis twisted pair, kabel
koaksial, dan serat optik. Wireless LAN dan LAN mempunyai tujuan sama
yaitu untuk menyampaikan informasi.
Dengan Wireless LAN ini siapapun dapat dengan mudah terhubung
pada jaringan tanpa harus terhubung secara langsung/fisik, yang penting
masih dalam jangkauan area Wireless LAN. Cara kerja dari wireless LAN
adalah dengan mengirimkan paket data ke alamat tujuan dengan melalui
gelombang radio. Dan didalam wireless LAN memiliki tiga komponen
penting yaitu format data, sinyal radio dan struktur jaringan. Masingmasing dari komponen itu berdiri sendiri dalam fungsinya, sehingga untuk
menggabungkan ketiganya agar dapat ditransmisikan membutuhkan alat
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yang mampu menggabungkan dari ketiga komponen tersebut. Wireless
router memungkinkan untuk mengatur hubungan wireless melalui sebuah
access point, dan secara otomatis akan membuat alamat yang berbeda
antar pengguna sehingga user dapat saling melakukan komunikasi satu
dengan yang lainnya [8].

Wireless LAN juga memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain :
Kelebihan WLAN :


Mobilitas tinggi
Yang memungkinkan pemakainya untuk mengakses informasi
dimana pun pemakainya berada yang tentunya masih dalam
jangkauan WLAN, tak terpakau pada satu tempat saja. Mobilitas
yang tinggi tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan dan
kualitas produktivitas.



Mudah dan kecepatan instalasi
Instalasi WLAN tergolong mudah dan juga cepat, sebab dapat
dilakukan tanpa harus memasangkan kabel di atap/dinding.



Sangat fleksibel
Memungkinkan untuk membuat jaringan komputer dimana kabel
tidak memungkinkan untuk digunakan.



Menurunkan biaya kepemilikan
Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih
mahal daripada LAN, tetapi biaya instalasi dan perawatan jaringan
WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar
biaya kepemilikan.



Scalable
Dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer
sesuai dengan kebutuhan yang ada.
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Kekurangan WLAN :


Kerahasiaan dan keamaan dari data yang kurang terjamin.



Biaya dari peralatannya rata-rata mahal.



Sering terdapat delay yang besar.



Adanya masalah propagasi radio, misalnya: terhalang, terpantul,
dan banyak sumber interfensi.



Kapasitas dari sebuah jaringan menghadapi keterbatasan spektrum
(pita frekuensi tidak dapat diperlebar tetapi hanya dapat
dimanfaatkan secara efisien).

2.8.

Standar IEEE 802.11
IEEE 802.11 adalah sebuah standar yang digunakan pada
komunikasi wireless, dan pada tahun 1997 sebuah lembaga bernama
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) membuat
spesifikasi/standar WLAN pertama yang diberi kode 802.11. IEEE 802.11
dapat bekerja pada frekuensi 2.4 GHz, dengan data rate maksimum 11
Mbps. Teknologi Wireless LAN distandarisasi oleh IEEE dengan kode
802.11 bertujuan agar semua produk yang menggunakan standar ini dapat
bekerja sama/kompatibel meskipun berasal dari vendor yang berbeda.
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Standar IEEE 802.11 juga mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai
berikut:
KELEBIHAN

KELEMAHAN

Mobilitas

Bandwidth yang terbatas karena dibagibagi berdasarkan spektrum RF untuk
teknologi lain

Sesuai dengan jaringan IP
Konektifitas

data

Kanal non-overlap yang terbatas

dengan Efek multipath

kecepatan tinggi
Frekuensi

yang

tidak Interfensi dengan pita frekuensi 2.4 GHz

terlisensi

dan 5 GHz

Aspek keamanan yang tinggi

QoS yang terbatas

Instalasi mudah dan cepat

Power control

Tidak rumit

Protokol MAC high overload

Terjangkau/murah
Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Standar IEE 802.11
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Dalam IEEE terdapat kode tertentu untuk setiap standarisasi dalam
teknologi komunikasi :
802.1 LAN/MAN Management and Media Access Control Bridges
802.2 Logical Link Control (LCC)
802.3 CSMA/CD (standar untuk Ethernet Coaxial atau UTP)
802.4 Token Bus
802.5 Token Ring (dapat menggunakan kabel STP)
802.6 Distributed Queue Dual Bus (DBQS) MAN
802.7 LAN Broadband
802.8 Fiber Optik LAN & MAN (standar FDDI)
802.9 Integrated Services LAN Interface (standar ISDN)
802.10 LAN/MAN Security (untuk VPN)
802.11 LAN Nirkable (Wi-Fi)
802.12 Demand Priority Access Method
802.15 PAN Nirkable (Personal Area Network) > IrDA dan Bluetooth
802.16 Broadband Wireless Access (untuk standar WiMAX)
Tabel 2.2 Kode standarisasi IEEE
2.8.1

Struktur Frame WLAN 802.11
Frame adalah sebuah paket yang dienkodingkan untuk

sebuah keperluan transmisi dapa pada layer data link. Disetiap
frame mempunyai ukuran dan format yang berbeda-beda. Standar
WLAN 802.11 mendefinisikan beberapa tipe frame yang
digunakan

pada

setiap

komunikasi

antar

station

(baik

menggunakan NIC maupun AP) maupun yang digunakan sebagai
pengatur dan pengendali link wireless. Setiap frame mempunyai
header dengan field yang digunakan diantara MAC sublayer.
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Ada empat susunan utama dalam wireless LAN MAC
dalam melakukan manajemen, dan pengontrolan frame, yaitu :
1. Physical Layer Convergence Protocol (PLPC).
2. MAC Header.
3. Frame Body.
4. Frame Check Seguence (FCS).
Format dari frame keseluruhan pada jaringan wireless LAN 802.11
dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7 Struktur Frame Data 802.11
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BAB III

PERENCANAAN SIMULASI JARINGAN

3.1.

Parameter Simulasi
Pada penelitian ini menggunakan beberapa parameter yang bersifat
tetap atau konstan yang digunakan untuk setiap simulasi untuk routing
protokol TCP dan RTS/CTS, adalah sebagai berikut:

Parameter

Nilai

Luas Area Jaringan

1000mx1000m

Waktu Simulasi

300s

Radio Range

150m

Jumlah Node

1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Type Mobility

Stationary Mobility

Jumlah Paket

50MB

TCP Type

TCP Reno

Tabel 3.1 Parameter Jaringan Konstan.
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3.2.

Skenario Simulasi
Skenario yang digunakan dalam simulasi ini adalah skenario
dengan menggunakan RTS/ON dan RTS/OFF. Yang hasilnya akan di
ambil sebagai perbandingan. Adapun skenario yang dirancang secara
keseluruhan adalah:

3.2.1

Parameter RTS/CTS ON.
Parameter

Nilai

Luas Area Jaringan

1000mx1000m

Waktu Simulasi

300s

Radio Range

150m

Jumlah Node

1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Type Mobility

Stationary Mobility

Jumlah Paket

50MB

RTS/CTS

ON

TCP Type

TCP Reno

Tabel 3.2 Parameter Jaringan RTS/CTS ON
Pada skenario ini node 1 akan me-request data 50MB ke node 6,
dan saat pengiriman datanya, RTS/CTS mode ON.
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3.2.2

Skenario Pertama

Gambar 3.1 Skenario Pertama RTS/CTS ON

Skenario pertama dari node 1 mengirimkan paket ke node 6 dengan nodenode lain sebagai perantara seperti pada gambar di atas.

3.2.3

Skenario Kedua

Gambar 3.2 Skenario Kedua RTS/CTS ON

Pada skenario kedua masih sama seperti skenario pertama, node 1
mengirimkan data pada node 6. Namun jangukauan dari node 2 sampai
node 6 disebut clear transmission.

3.2.4

Skenario Ketiga

Gambar 3.3 Skenario Ketiga RTS/CTS ON
Pada skenario ketiga ini node 1 mengirimkan data pada node 6, dan node 6
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membalikan permintaan sebagai data, seperti pada gambar di atas.

3.2.5`Parameter RTS/CTS OFF
Parameter

Nilai

Luas Area Jaringan

1000mx1000m

Waktu Simulasi

300s

Radio Range

150m

Jumlah Node

1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Type Mobility

Stationary Mobility

Jumlah Paket

50MB

RTS/CTS

OFF

TCP Type

TCP Reno

Tabel 3.3 Parameter Jaringan RTS/CTS OFF
Pada skenario ini node 1 akan merequest data 50MB ke node 6,
dan saat pengiriman datanya, RTS/CTS mode OFF.
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3.2.6

Skenario Pertama

Gambar 3.4 Skenario Pertama RTS/CTS OFF

Skenario pertama dari node 1 mengirimkan paket ke node 6 dengan nodenode lain sebagai perantara seperti pada gambar di atas.

3.2.7

Skenario Kedua

Gambar 3.5 Skenario Kedua RTS/CTS OFF

Pada skenario kedua masih sama seperti skenario pertama, node 1
mengirimkan data pada node 6.

3.2.8

Skenario Ketiga

Gambar 3.6 Skenario Ketiga RTS/CTS OFF

Pada skenario ketiga ini node 1 mengirimkan data pada node 6, dan node 6
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membalikan permintaan sebagai data, seperti pada gambar di atas.

Gambar 3.7 Skenario Setiap Source RTS/CTS OFF

Dan pada skenario ini menjelaskan tentang collision yang terjadi pada
node perantara di saat node 1 mengirimkan data pada node 6.

3.3

Topologi Jaringan
Dalam proses pengambilan data pada penelitian simulasi ini
penulis menggunakan skenario pengujian sebagai berikut: Pada pengujian
ini akan dilakukan dengan menggunakan proses pengiriman dari node 1
sampai ke node 6.

Gambar 3.8 Topologi String

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

3.4

Parameter Kinerja
Dalam tugas akhir ini ada beberapa parameter yang digunakan
sebagai berikut:

a. Throughput
Throughput adalah jumlah bit data per waktu unit yang dikirimkan ke
terminal tertentu dalam suatu jaringan, dari node jaringan atau dari satu
node ke node yang lainnya, throughput juga diekspresikan dalam satuan
bit per second (bps), byte per second (Bps) dan juga dalam satuan packet
per second (pps). Biasanya throughput selalu berkaitan dengan
bandwidth. Bandwidth lebih bersifat tetap, sementara throughput bersifat
dinamis tergantung trafik yang sedang digunakan. Throughput dapat
dikatakan baik jika nilainya semakin besar. Dari besarnya throughput
akan diperlihatkan kualitas dari kinerja sebuah protokol routing tersebut.
Maka dari itu throughput dapat dijadikan sebagai indikator untuk
mengukur performasi dari sebuah protokol.

Rumus menghitung throughput :
Average Throughput =

b. CWND
Congestion Window atau CWND merupakan variable pada TCP yang
dapat membatasi jumlah data yang bisa dikirim pada sebuah jaringan. Dan
congestion window ini dikelola oleh sender.

c. Round Trip Time
Round Trip Time atau RTT adalah waktu yang dibutuhkan oleh client
untuk mengirimkan request dan sebuah server untuk mengirimkan balsan
respon melalui jaringan. Sedangkan pada segmen TCP yang dikirim dapat
hilang di sepanjang jalur komunikasi, hal tersebut dapat terjadi
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dikarenakan adanya congestion. Dan TCP harus dapat memperbaiki
kondisi tersebut serta mempelajari kondisi jaringan tersebut. Setiap TCP
mengirimkan segmen, lalu pengirim akan menghitung waktu untuk
mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ACK
dari segmen yang telah dikirimkan tadi. Waktu ini dikenal dengan nama
retransmissions timer. Jika acknowledgement diterima melebihi waktu
yang telah ditentukan maka akan terjadi timeout. Waktu round trip time
bergantung pada lalu lintas di jaringan dan ketersediaan jalur.
Ketika sebuah RTT baru selesai menghitung makan akan dimasukkan
perhitungan untuk mendapatkan rata-rata RTT tersebut pada koneksi dan
prosedur itu akan terus dilakukan setiap kali ada perhitungan RTT baru.
Penghitungan ini digunakan untuk mendapatkan waktu timeout atas paket
yang telah dikirimkan.
d. Delay
Di sini delay yang dimaksud merupakan end to end delay. End to
end delay merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu paket data yang
berasal dari source node hingga dapat mencapai destination node. End to
end delay secara tidak langsung berhubungan dengan kecepatan transfer
data pada suatu jaringan. Delay dapat menjadi indikator yang penting
karena untuk perbandingan pada protokol routing, karena dari besarnya
sebuah delay yang didapat akan memperlambat kinerja pada sebuah
protokol routing tersebut.
Rumus untuk menghitung delay :
AverageDelay =
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BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

Dalam melakukan analisa unjuk kerja dari TCP pada wireless
multihop untuk RTS/CTS akan dilakukan pengambilan data dengan
skenario yang sudah disetujui dan telah dirancang. Yang akan dilakukan
sesuai seperti dari skenario perancangan, topologi akan dibuat sesuai
dengan skenario yang telah ada. Simulator yang digunakan pada pengujian
analisa ini adalah OMNET++ dengan versi 4.5 serta framework inet 2.4.0.
Simulasi pengujian OMNET++ yang dijalankan ini dilakukan seperti pada
tahap skenario perancangan simulasi jaringan pada Bab 3. Dan hasil dari
simulasi dapat dilihat pada file *.anf pada program OMNET++.
4.1

Pengambilan Data
Pada tugas akhir ini, pengambilan data dilakukan sesuai dengan
skenario simulasi yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah hasilnya :

4.1.1

THROUGHPUT

THROUGHPUT
70000

59153.31

(kB/sec)

60000
50000
40000
30000

23686.20

20000
10000
0
RTS/CTS OFF

RTS/CTS ON

Gambar 4.1 Throughput RTS/CTS OFF dan RTS/CTS ON
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Penjelasan : Pada grafik throughput dapat dilihat untuk nilai throughput terlihat
bahwa, throughput di RTS/CTS ON lebih unggul atau lebih tinggi dibandingkan
nilai throughput di RTS/CTS OFF/ Ini dikarenakan saat RTS/CTS ON tabrakan
yang dialami node akan berkurang. Sehingga transfer data lebih tinggi, jadi inilah
fungsi dari RTS/CTS yang berpengaruh pada transfer data.
Saat RTS/CTS ON, semua jalur pengiriman data atau node akan terhenti, maka
jalur menjadi bebas saat pengiriman data dan mengurangi tabrakan.

4.1.2

DELAY (END-TO-END)

(second)

DELAY
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

0.075278

0.032870

RTS/CTS OFF

RTS/CTS ON

Gambar 4.2 Delay (end-to-end) RTS/CTS OFF dan RTS/CTS ON

Penejelasan : Pada grafik delay (end-to-end) dapat dilihat hasil untuk delay pada
skenario RTS/CTS ON dan RTS/CTS OFF terlihat bahwa delay RTS/CTS OFF
lebih besar dari RTS/CTS ON. Hal tersebut karena saat RTS/CTS ON tabrakan
paket berkurang, sehingga waktu pengiriman paket tidak begitu terkendala.
Sedangkan saat RTS/CTS OFF, hidden node akan mengganggu pengiriman data
sehingga terjadi tabrakan, hal ini membuat waktu pegiriman paket lebih lama
karena TCP harus mengulang pengiriman paket lagi.
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4.1.3

RTT (Round Trip Time)

Gambar 4.3 Round Trip Time RTS/CTS OFF

Gambar 4.4 Potongan Round Trip Time RTS/CTS OFF
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Gambar 4.5 Round Trip Time RTS/CTS ON

Gambar 4.6 Potongan Round Trip Time RTS/CTS ON

Penjelasan : Pada hasil untuk RTT pada RTS/CTS ON dan RTS/CTS OFF adalah
saat RTT RTS/CTS ON, RTT atau Round Trip Time lebih rendah atau kecil
dibandingankan dengan RTT RTS/CTS OFF. Sedangkan RTT RTS/CTS OFF nilai
RTTnya lebih tinggi.
Round Trip Time atau RTT adalah waktu yang diburtuhkan klien me-request ke
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server dan server untuk membalas respon tersebut. Jadi saat RTT tinggi maka
jaringan pasti banyak mengalami gangguan, salah satunya akibat dari tabrakan.
RTS/CTS berfungsi untuk mengurangi tabrakan tersebut, sehingga nilai dari RTT
juga akan lebih baik (lebih rendah) saat RTS/CTS ON.
Untuk lebih jelasnya kita dapat membandingkan potongan Gambar 4.4 Potongan
Round Trip Time RTS/CTS OFF dan potongan Gambar 4.6 Potongan Round Trip
Time RTS/CTS ON. RTT ON lebih baik karena pada Gambar 4.6 nilainya lebih
rendah, itu karena RTS/CTS ON mampu mengatur jaringan, sehingga waktu yang
ditempung paket lebih rendah. Sedangkan pada Gambar RTS/CTS OFF, RTTnya
lebih tinggi, terlihat pada Gambar 4.3.

4.1.4

CWND (Congestion Window)

Gambar 4.7 CWND RTS/CTS ON
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Gambar 4.8 Potongan CWND RTS/CTS ON

Gambar 4.9 CWND RTS/CTS OFF
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Gambar 4.10 Potongan CWND RTS/CTS OFF

Penjelasan : Hasil dari CWND, saat RTS/CTS ON maka CWND akan tinggi
sedangkan untuk yang RTS/CTS OFF CWND akan turun. CWND sangat
berpengaruh pada kualitas jaringan. Jadi saat RTS/CTS ON kualitas jaringan akan
bagus (tabrakan berkurang) sehingga CWND meningkat.
Sedangkan sebaliknya, saat RTS/CTS OFF banyak terjadi tabrakan atau collision
akibat dari hidden node yang tak terkendali. Makin banyak tabrakan terjadi
CWND akan turun, itulah akibat CWND untuk RTS/CTS OFF dan RTS/CTS ON.
Untuk lebih jelasnya kita dapat membandingkan potongan Gambar 4.8 potongan
CWND RTS/CTS ON dan potongan Gambar 4.10 Potongan CWND RTS/CTS
OFF. Terlihat pada potongan Gambar 4.10 CWND OFF, congestion window naik
kemudian perlahan turun. Ini akibat dari banyaknya paket yang mengalami
gangguan atau tabrakan, sehingga harus mengalami tahap retransmit. Sedangkan
untuk potongan Gambar 4.8 CWND ON, congestion windownya stabil.
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BAB V

KESIMPULAN

5.1

Kesimpulan
Dari hasil simulasi dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan

beberapa hal berikut ini :

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa jaringan yang berbasiskan nirkable atau wireless masih mempunyai
beberapa masalah karena probabilitas terjadinya error lebih besar dan
kestabilan yang kurang dalam pengiriman data, dibandingkan dengan
jaringan yang berbasis wired (kabel).
2. Mekanisme RTS/CTS membantu meningkatkan peformasi jaringan saat
terdapat hidden node dengan efektif, RTS/CTS juga digunakan untuk
mengurangi adanya tabrakan dengan node-node tersembunyi. RTS
berfungsi untuk mengurangi tabrakan node saat hidden station berasosiasi
dengan access point yang sama. Sedangkan fungsi CTS yaitu saat station
akan merespon RTS dengan node CTS dengan menyediakan persetujuan
station untuk dapat mengirimkan data. CTS sendiri berisi nilai waktu yang
mengakibatkan semua station akan menghentikan transmisi node dengan
periode yang telah ditentukan untuk sebuah station mengirimkan nodenya.
Jika digunakan dengan benar maka akan meminimalisir terjadinya
tabrakan dan menghasilkan throughput yang tinggi.
3. TCP sering mengalami timeout, sehingga mengakibatkan banyak data
yang mengalami congestion. Pada pengirimanpaket yang menggunakan
TCP, setelah paket diterima maka receiver harus mengirimkan sebuah
sinyal Acknowledgment dalam periode yang ditentukan. Bila receiver
belum memberikan sinyak ACK maka pengiriman paket gagal dan harus
diulang kembali (retransmission).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

5.2

SARAN
Dari hasil simulasi dan pengujian yang telah dilakukan untuk penelitian

yang lebih lanjut beberapa hal dapat digunakan sebagai bahan penelitian :
1. Melakukan pengujian dengan varian TCP yang lain seperti TCP Tahoe,
TCP New Reno, TCP Vegas, dan lainnya.
2. Melakukan pengujian dengan parameter yang lain.
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LAMPIRAN

Test1.ned

package test1;

import inet.networklayer.autorouting.ipv4.IPv4NetworkConfigurator;
import inet.nodes.inet.AdhocHost;
import inet.world.radio.ChannelControl;

network TEST
{
@display("bgb=841,391");
submodules:
channelControl: ChannelControl {
@display("p=56,28");
}
configurator: IPv4NetworkConfigurator {
@display("p=243,33");
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}
Node1: AdhocHost {
@display("p=153,165;r=150");
}
Node2: AdhocHost {
@display("p=244,165;r=150");
}
Node3: AdhocHost {
@display("p=356,165;r=150");
}
Node4: AdhocHost {
@display("p=467,165;r=150");
}
Node5: AdhocHost {
@display("p=569,165;r=150");
}
Node6: AdhocHost {
@display("p=671,165;r=150");
}
}
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Omnetpp.ini

[General]
network = test1.TEST
num-rngs = 5
**.mobility.rng-0 = 1
**.wlan[*].mac.rng-0 = 2
sim-time-limit = 300s #waktu berjalan simulator

tkenv-plugin-path = ../../etc/plugins

# channel physical parameters
*.radioChannel.carrierFrequency = 2.4GHz
*.radioChannel.pMax = 2.0mW
*.radioChannel.sat = 110dBm
*.radioChannel.alpha = 2

# mobility
**.Node*.mobilityType = "StationaryMobility"
**.mobility.constraintAreaMinZ = 0m
**.mobility.constraintAreaMaxZ = 0m
**.mobility.constraintAreaMinX = 0m
**.mobility.constraintAreaMinY = 0m
**.mobility.constraintAreaMaxX = 1000m
**.mobility.constraintAreaMaxY = 1000m

# nic settings
**.wlan[*].bitrate = 2Mbps

**.wlan[*].mgmt.frameCapacity = 10
**.wlan[*].mac.address = "auto"
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**.wlan[*].mac.maxQueueSize = 14
**.wlan[*].mac.rtsThresholdBytes = 3000B
**.wlan[*].mac.retryLimit = 7
**.wlan[*].mac.cwMinData = 7
**.wlan[*].mac.cwMinMulticast = 31

**.wlan[*].radio.transmitterPower = 2mW
**.wlan[*].radio.thermalNoise = -110dBm
**.wlan[*].radio.sensitivity = -85dBm
**.wlan[*].radio.pathLossAlpha = 2
**.wlan[*].radio.snirThreshold = 4dB

**.batteryType = "InetSimpleBattery"
**.radio.usage_radio_idle = 0.5mA
**.radio.usage_radio_recv = 1mA
**.radio.usage_radio_send = 1mA
**.radio.usage_radio_sleep = 0.00mA

**.routingProtocol = "AODVUU"

# TCP
**.Node6.numTcpApps = 1
**.Node6.tcpApp[*].typename = "TCPSinkApp"
**.Node6.tcpApp[0].localPort = 1001
#
**.Node1.numTcpApps = 1
**.Node1.tcpApp[*].typename = "TCPSessionApp" #ftp
**.Node1.tcpApp[0].active = true
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**.Node1.tcpApp[0].connectAddress = "Node6"
**.Node1.tcpApp[0].connectPort = 1001
**.Node1.tcpApp[0].tOpen = 0
**.Node1.tcpApp[0].tSend = 0
**.Node1.tcpApp[0].sendBytes = 100MiB
**.Node1.tcpApp[1].tClose = 0
#
#**.Node6.numTcpApps = 1
#**.Node6.tcpApp[*].typename = "TCPSinkApp"
#**.Node6.tcpApp[0].localPort = 1001
#
#**.Node1.numTcpApps = 1
#**.Node1.tcpApp[*].typename = "TCPSessionApp" #ftp
#**.Node1.tcpApp[1].active = true
#**.Node1.tcpApp[1].connectAddress = "Node6"
#**.Node1.tcpApp[1].connectPort = 1001
#**.Node1.tcpApp[1].tOpen = 0
#**.Node1.tcpApp[1].tSend = 0
#**.Node1.tcpApp[1].sendBytes = 100MiB

#**.Node1.tcpApp[1].tClose = 0
#
#**.Node3.numTcpApps = 1
#**.Node3.tcpApp[*].typename = "TCPSessionApp"
#**.Node3.tcpApp[0].active = true
#**.Node3.tcpApp[0].connectAddress = "Node2"
#**.Node3.tcpApp[0].connectPort = 1001
#**.Node3.tcpApp[0].tOpen = 8s
#**.Node3.tcpApp[0].tSend = 8s
#**.Node3.tcpApp[0].sendBytes = 100MiB
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#**.Node3.tcpApp[0].tClose = 0

[Config RTS_CTS_ON]
**.wlan[*].mac.rtsThresholdBytes = 0B

[Config RTS_CTS_OFF]
**.wlan[*].mac.rtsThresholdBytes = 2346B

