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ABSTRACT 

A number of mobile devices that are equipped with WiFi connections can form a temporary network (ad-hoc), known as 
MANET (mobile ad-hoc network). NS-3 as an application network simulator has the ability to simulate various protocols 
that make up the network. With a base of open operating systems (open source) and comes with the use of C++ language 
allows the simulator to simulate protocols that form the MANET network. This paper will explain and demonstrate the 
use of NS-3 as a network simulator for MANET simulation models built with various scenarios. Utilizing this kind of 
simulator, design and evaluation can be implemented more efficiently. 
Keywords: MANET (Mobile Ad-hoc Network), NS-3, Simulation. 
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangatlah cepat demi memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan manusia. Perkembangan di bidang teknologi jaringan yang belakangan ini menarik perhatian para 
pemerhati teknologi pada umumnya adalah teknologi wireless[1]. Perangkat-perangkat elektronik yang diciptakan dan 
dikembangkan sekarang ini juga turut memicu perkembangan teknologi wireless tersebut. Beberapa contoh perangkat 
mobile yang umum dipakai termasuk di antaranya PDA (Personal Desktop Assistance), smartphone, laptop, notebook 
dan sebagainya[1],  merupakan peralatan yang sekarang ini digunakan sehari-hari untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan manusia. 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi terutama teknologi komunikasi memungkinkan produk perangkat bergerak seperti netbook, 
PDA dan lain-lain dibundel dengan kemampuan komunikasi secara nirkabel (wireless). Sejumlah perangkat bergerak 
yang berada pada sebuah area, dimana fasilitas nirkabelnya bisa saling menjangkau untuk saling terkoneksi, akan sangat 
mungkin untuk membentuk jaringan yang sifatnya sementara (ad-hoc). Jaringan atau infrastuktur semacam ini, yang 
disebut MANET (mobile ad-hoc network), akhir-akhir ini sangat mungkin terbentuk sejalan dengan meningkatnya 
kecenderungan pengguna untuk menggunakan perangkat bergerak dengan fasilitas koneksi nirkabel. Kecendungan ini 
meningkat dengan menurunnya harga beli produk perangkat bergerak di pasaran, sehingga harganya terjangkau. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Mensimulasikan jaringan MANET akan memberikan efisiensi dan manfaat yang sangat besar, terutama dalam hal 
investasi perangkat yang membentuk jaringan semacam ini. Terbentuknya model simulasi MANET akan memungkinkan 
perancangan dan evaluasi terhadap jaringan bisa dilakukan tanpa harus secara fisik membangun infrastrukturnya terlebih 
dahulu. NS-3 sebagai sebuah aplikasi network simulator memiliki kemampuan untuk memodelkan jaringan yang 
menerapkan berbagai protokol dan bentuk topologi dengan berbagai skenario. Hal ini memungkinkan untuk dimodelkan 
karena, selain berbasis sistem operasi terbuka (open source), NS-3 juga didukung oleh bahasa C++ untuk menfasilitasi 
pengembangan model mulai dari bentuk topologi, node sampai kepada detail mekanisme protokolnya. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Paper ini akan diawali dengan deskripsi tentang MANET secara teoritis, terutama karakteristik protokol yang bisa 
membentuk berbagai skenario implementasi jaringan MANET. Diikuti dengan penjelasan tentang NS-3 sebagai aplikasi 
network simulator dengan fokus kepada fitur-fitur yang mendukung terbentuknya model simulasi jaringan MANET. 
Pengembangan skenario implementasi jaringan MANET akan diberikan sebagai acuan untuk merancang model 
simulasinya. Rancangan ini selanjutnya akan disimulasikan dengan aplikasi NS-3, sehingga membentuk model 
simulasinya. Bagian akhir dari paper ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan pengujian terhadap model simulasi 
MANET, presentasi hasil simulasi serta evaluasi terhadap hasil yang didapatkan. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 MANET (Mobile Ad-Hoc Network) 
Mobile ad-hoc network (MANET) merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari gabungan perangkat-perangkat bergerak 
(mobile) tanpa infrastruktur, sehingga membentuk jaringan yang bersifat sementara[1]. Tiap perangkat memiliki 
antarmuka nirkabel dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio, kemudian tiap perangkat tersebut dinamakan 
node. Beberapa contoh ad-hoc node yaitu laptop dan personal digital assistants (PDA) yang saling berkomunikasi secara 
langsung satu sama lain[2]. Karena peralatan ad-hoc bisa bermacam–macam, maka seperti pada Gambar 1. diperlihatkan 
kemungkinan topologi pada jaringan ad-hoc, yaitu terdiri dari perangkat yang berbeda–beda (heterogen) atau sejenis 
(homogen). 
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(a) Perangkat Heterogen      (b) Perangkat Homogen 

 
Gambar 1. Perangkat MANET 

 
2.2 Protokol Routing 
Pada umumnya protokol untuk jaringan Ad-Hoc terbagi dua tipe, yaitu proaktif dan reaktif. Protokol routing reaktif 
bersifat on-demand, artinya membentuk sebuah rute dari satu node sumber ke node tujuan hanya berdasarkan pada 
permintaan node sumber tersebut. Kedua, protokol routing proaktif bersifat table driven, dimana setiap node menyimpan 
tabel yang berisi informasi rute ke setiap node yang diketahuinya. Informasi rute diperbaharui secara berkala jika terjadi 
perubahan link. Penggunaan protokol routing proaktif secara mendasar memberikan solusi terpendek end-to-end delay, 
karena informasi routing selalu tersedia dan diperbaharui secara berkala dibandingkan protokol routing reaktif. 
 
Pada Gambar 2. ditunjukkan tabel pohon yang menjelaskan beberapa tipe protokol routing ad-hoc. Beberapa protokol 
MANET di antaranya adalah AODV, OLSR dan DSDV. Masing-masing protokol memiliki karakteristik yang berbeda. 
AODV adalah salah satu protokol routing reaktif. Cara kerja protokol ini adalah selama koneksi rute dari pengirim ke 
penerima telah valid, AODV tidak melakukan pencarian lagi. AODV memelihara rute ini selama mereka dibutuhkan 
oleh sumber[3]. 
 

 
Gambar 2. Karakteristik Protokol Routing. 

 
Optimized Link State Protocol (OLSR) adalah sebuah protokol routing proaktif, jadi rutenya selalu secara cepat tersedia 
ketika dibutuhkan. OLSR adalah sebuah versi optimisasi dari sebuah protokol kondisi link murni (pure link state 
protocol)[3]. Dan yang ketiga adalah DSDV, Routing protocol Destination Sequenced Distance Vector (DSDV) adalah 
salah satu protokol awal yang diusulkan pada jaringan nirkabel ad-hoc. DSDV termasuk salah satu protokol proaktif. 
DSDV juga merupakan salah satu protokol yang menjaga informasi dari topologi global dalam bentuk tabel pada setiap 
node. Tabel-tabel ini di-update secara sering untuk menjaga kekonsistenan dan keakurasian informasi keadaan 
jaringan[3]. 
 
3. Network Simulator NS-3 
Simulator NS-3 adalah sebuah network simulator peristiwa yang memiliki ciri tersendiri yang ditargetkan secara utama 
untuk tujuan riset dan pendidikan. Proyek NS-3, dimulai pada tahun 2006, adalah sebuah proyek open source yang diatur 
oleh komunitas peneliti dan pengembang[1]. Pada MANET, NS-3 mempunyai beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan 
untuk memodelkan dan menguji MANET.  
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Dengan NS-3, MANET disimulasikan dengan membuat salah satu skenario. Pembuatan topologi, node dan protokol yang 
digunakan untuk MANET sudah didukung oleh NS-3. Dengan NS-3 kita dapat menambahkan fungsi-fungsi baru di 
dalam core NS-3 karena NS-3 bersifat open source. NS-3 dikembangkan menggunakan bahasa C++ di lapisan inti dan 
script python. Fitur-fitur NS-3 di antaranya adalah sistem atribut NS-3 terdokumentasi dengan baik. Setiap objek NS-3 
memiliki seperangkat atribut (name, type, initial value) dan NS-3 selaras dengan sistem nyata. Model node yang lebih 
seperti komputer nyata, dukungan utama antarmuka seperti soket API dan IP atau perangkat driver antarmuka (di Linux) 
serta NS-3 juga telah meng-update model-model (memuat campuran model baru dan ported model). NS-3 juga 
terintegrasi dengan software/tools lain seperti wireshark untuk melihat trace output. Representasi hasil data simulasi pada 
NS-3 dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga memudahkan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil terhadap 
suatu model jaringan MANET. 
 
Sebagai tools simulasi jaringan, NS-3 mempunyai model-model untuk semua elemen jaringan yang terdapat pada 
jaringan real. Element-element jaringan tersebut adalah[4]: 
1. Node. Dalam jargon internet, perangkat komputer yang terhubung ke jaringan disebut host atau terkadang end-system. 

Dalam NS-3 abstraksi perangkat komputasi dasar atau komputer disebut node. Abstraksi ini diwakili dalam C++ oleh 
kelas node. Kelas node menyediakan metode untuk mengelola representasi perangkat komputasi di simulasi. Kelas 
node menyediakan metode untuk mengelola representasi perangkat komputasi di simulasi. 

2. Aplikasi. Dalam NS-3 abstraksi dasar untuk program pengguna yang menghasilkan beberapa kegiatan yang akan 
disimulasikan adalah aplikasi. Abstraksi ini diwakili dalam C++ oleh kelas Application. Kelas Application 
menyediakan metode untuk mengelola representasi versi NS-3 pada aplikasi-aplikasi level user dalam simulasi. 
Pengembang diharapkan untuk mengkhususkan kelas Application dalam pengertian pemrograman berorientasi obyek 
untuk membuat aplikasi baru. 

3. Channel. Media dimana aliran data dalam jaringan mengalir disebut channel. Dalam dunia simulasi NS-3, seseorang 
menghubungkan sebuah node ke objek yang mewakili sebuah saluran komunikasi. Di NS-3 abstraksi komunikasi 
dasar subnetwork disebut channel dan diwakili di C++ oleh kelas channel. 

4. Net Device. Untuk terhubung dengan jaringan, komputer harus memiliki perangkat keras yang disebut dengan 
peripheral card. Peripheral card tersebut diimplementasikan beberapa fungsi jaringan, sehingga disebut Network 
Interface Cards (NICs). NIC tidak akan berfungsi tanpa sebuah software driver untuk mengontrol perangkat keras 
tersebut. Pada Unix (atau Linux), sebuah peripheral hardware disebut sebagai device. Device dikontrol menggunakan 
device driver, dan NIC dikontrol menggunakan network device driver yang disebut dengan net device. Di NS-3, net 
device meliputi baik software driver dan simulasi hardware. Sebuah net device 'di-instalasi' pada sebuah node agar 
memungkinkan node untuk berkomunikasi dengan node lainnya dengan simulasi melalui channels. Abstraksi net 
device direpresentasikan dengan C++ oleh kelas NetDevice. Kelas NetDevice menyediakan metode untuk mengatur 
koneksi ke objek node dan channel. 

5. Topology Helpers. Dalam sebuah jaringan simulasi besar akan diperlukan banyak koneksi untuk mengatur antara 
node, NetDevice serta channel. NS-3 menyediakan apa yang disebut objek Topology Helpers untuk mengatur 
simulasi–simulasi jaringan semudah mungkin. 
  

4. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan adalah: 
1. Membuat skenario implementasi  MANET  
2. Merancang simulasi MANET menggunakan simulator NS-3  
3. Implementasi akan dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan lalu melakukan pengujian terhadap 

simulasi jaringan MANET. 
 
5. Simulasi MANET Dengan NS-3 
Perancangan topologi yang dibuat untuk MANET adalah bersifat dinamis, artinya pada MANET node juga berfungsi 
sebagai router yang meneruskan paket ke node lainnya, sehingga jaringan ini terus berganti (berubah-ubah), seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3. Kami membuat salah satu skenario, yaitu mendefinisikan sebuah node yang diam berjumlah 
satu buah, dan node yang bergerak berjumlah 5 buah. Simulasi akan berjalan dengan keadaan semua node, baik yang 
diam atau yang bergerak, akan berbaris dengan panjang barisan maksimal 10 node dan akan membentuk baris kedua jika 
node lebih dari 10 dan seterusnya. Jarak antar node dalam barisan adalah 1 meter.  
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Gambar 3. Skenario Jaringan MANET 

 
Saat semua node sudah dalam keadaan berbaris, semua node, terkecuali node pertama, akan mulai bergerak dengan arah 
random dalam ruang lingkup yang ada. Dengan kecepatan konstan 10m/s, node pertama hanya diam di koordinat 0,0. 
Pada detik ke-satu, tiap node yang bergerak akan mengirimkan paket UDP dengan bitrate konstan sebesar 1Mbps ke 
node yang diam. Setelah itu dilakukan pengamatan throughput antara node diam dengan semua node yang bergerak. 
Setelah percobaan selesai, percobaan akan dimulai lagi dengan skenario yang sama dengan jumlah node yang bergerak, 
bertambah 5 dari percobaan sebelumnya, dan seterusnya hingga jumlah node bergerak menjadi 50 buah. Tiap percobaan 
akan berjalan selama 10 detik. Berdasarkan pada hasil dari skenario di atas, node uji yang bergerak, akan melakukan 
pergerakan dalam ruang lingkup sebesar 100 x 100m, dimana ruang lingkup tersebut dirasa sudah cukup besar dan masih 
dalam jarak ideal dalam pengiriman data untuk dilakukan simulasi[1]. 
 
Merancang dan mendefinisikan elemen-elemen node dan protokol MANET pada NS-3 berdasarkan pada skenario di atas 
adalah dengan menggunakan API yang telah tersedia di dalam NS-3, salah satu potongan kode pada NS-3 adalah sebagai 
berikut: 
 
/* -------node-------*/ 
NodeContainer nodeMobile;     //penyimpanan node dan netdevice 
nodeMobile.Create(sizeMobile);  //create node simulasi  
nodeStation.Create(sizeStation);   
 
/*------------wifi---------------*/  
WifiHelper wifi;     //set wifi dan atribut  
wifi.SetStandard (WIFI_PHY_STANDARD_80211a);   
wifi.SetRemoteStationManager ("NS-3::ConstantRateWifiManager",   
                              "DataMode",StringValue ("OfdmRate6Mbps"),   
                              "ControlMode",StringValue ("OfdmRate6Mbps"));  
  
YansWifiChannelHelper channelWifi = YansWifiChannelHelper::Default ();  
YansWifiPhyHelper phyWifi = YansWifiPhyHelper::Default ();  
phyWifi.SetChannel (channelWifi.Create ());  
NqosWifiMacHelper macWifi = NqosWifiMacHelper::Default ();  
macWifi.SetType ("NS-3::AdhocWifiMac"); //set type wifi menjadi ad-hoc  
 
/*--------------Application--------------*/  
  
  if(ukur!=3) //jika pengukuran bukan delay  
  {  
ApplicationContainer cbrApps;  //set aplikasi pengiriman data  
uint16_t cbrPort = 8080;  
OnOffHelper onOffHelper ("NS-3::UdpSocketFactory", InetSocketAddress (Ipv4Address ("192.168.1.1"), cbrPort));  
onOffHelper.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (512));  
onOffHelper.SetAttribute ("DataRate", StringValue ("1024000bps"));  
 ……………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………….. 
   {  
std::cout<<sizeMobile<<"\t"<< i->second.rxBytes * 8.0 / 10.0 / 1024<<"\n";   //print throughput  
}  
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setelah script.cc dibuat dan berhasil dicompile, maka untuk merepresentasikan data simulasi NS-3 pada skenario di atas 
dalam bentuk grafik dilakukan beberapa langkah dan kriteria. Yang digunakan untuk menguji MANET adalah dengan 
melihat nilai ukur pada MANET yaitu dengan menganalisa throughput pada skenario di atas. Pada perhitungan 
throughput jalankan perintah: 
 
$./waf –run “final --gerak=1 --ukur=2 --routeProtocol=1 --sizeMobile=5” > temp.dat 2>&1 
 
Waf adalah compiler yang digunakan oleh script NS-3[5]. Dengan memasukkan beberapa parameter yang telah dibuat di 
dalam script.cc, data hasil simulasi akan dipindahkan ke dalam file bernama temp.dat. Kemudian file temp.dat dihitung 
nilai throughputnya dengan perintah awk. Hasil data simulasi temp.dat kemudian akan di plot dengan gnuplot untuk 
menghasilkan data simulasi berupa tampilan grafik seperti ditunjukkan pada Gambar 4.  
 

 
Gambar 4. Hasil tampilan Grafik Data Troughput 

 
6. Kesimpulan 
1. Jaringan MANET bisa disimulasikan menggunakan NS-3 terutama karena dukungan C++ yang memberikan 

kemudahan untuk menspesifikasikan protokol jaringan MANET dengan lebih detil. 
2. Presentasi hasil test dalam bentuk grafis akan memudahkan evaluasi terhadap suatu desain MANET, sehingga 

rancangan jaringan bisa dioptimalkan sebelum direalisasikan secara fisik. 

7. Saran 
1. Dilakukan pengembangan yang lebih lanjut pada aplikasi untuk dapat mensimulasikan protokol routing yang terdapat 

pada NS-3. 
2. Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai protokol routing pada MANET di dalam NS-3 dengan 

membandingkan nilai ukur yang lain seperti throughput, PDR, end-to-end delay, packet loss, routing overhead, dan 
lain lain. 
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