
Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007; Bali, 16 November 2007               SNSI07-011                                 

 

56 
 

PERFORMANSI DYNAMIC SOURCE ROUTING (DSR) 
DENGAN SUMBER TRAFIK CBR, PARETO DAN EXPONENTIAL 

 
Faza Ahmad F 1) Sony Sumaryo, Ir, MT 2)  Yudha Purwanto,Ir. MT 3) 

Jurusan Teknik Elektro – Sekolah Tinggi Teknologi Telkom[1,2,3] 
Jl. Telekomunikasi, Dayeuh Kolot Bandung 40257 Indonesia 

sny@stttelkom.ac.id2), snyry@yahoo.com2) 
 

ABSTRACT 
An ad hoc network is a collection of wireless mobile hosts which form a temporary network without an aid of any 
established infrastructure or centralized administration that has dynamic topologies characteristics. It causes routing 
problems since that the conventional routing system not designed using a dynamic topology. Conventional routing 
systems such as RIP and OSPF can also waste bandwidth, CPU resources, memory, storage, and battery power. This 
research simulates a routing mechanism in a wireless ad hoc network based on 802.11 wireless LAN using a DSR 
protocol that has different characteristics both mobility and scalability. The key feature of DSR is the use of source 
routing that the sender knows the complete hop-by-hop route to the destination. The data packets carries the source route 
in its packet header and analyzes the effect of traffic source model on DSR protocol by comparing three kinds of traffic 
sources model including CBR, Exponential and Pareto. This caused at most simulation which have been done previously, 
traffic source used only CBR model, even though this model is not valid for many types of transactions on ad hoc 
networks. Simulation result show that the traffic model has a direct effect on the DSR performance. DSR perform for 
each traffic model decrease when mobility is high. Throughput of DSR protocol is best if CBR traffic modeling is used, 
nevertheless CBR is worse in the case of delay and PDR especially when mobility is high. Modeling traffic by using of 
Pareto traffic source, giving best performance when network condition is busy or when mobility and number of node 
growing larger. 
Keywords: Ad hoc network, DSR, CBR traffic, Pareto traffic, Exponential traffic 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu topologi jaringan wireless LAN adalah jaringan ad hoc yaitu kumpulan dari beberapa mobile host yang 
membentuk suatu jaringan yang bersifat sementara tanpa ada infastruktur dan administrasi terpusat. Setiap node dalam 
jaringan dapat berperan sebagai host dan router dan harus dapat memforward paket menuju node lainnya. Untuk tujuan 
seperti itu, suatu protokol routing diperlukan. 
 
Topologi dinamis yang merupakan karakteristik dasar pada jaringan ini menimbulkan masalah dalam hal routing. Hal ini 
disebabkan karena algoritma routing konvensional tidak dapat berjalan dengan baik pada topologi yang mudah berubah 
atau pada jaringan yang noda-nya mobile. Routing konvensional yang digunakan selama ini akan menyebabkan 
komputasi yang besar pada setip node dalam hal ukuran memori, power processing, dan konsumsi power. 
  
Pemodelan sumber trafik memegang peranan yang cukup penting dalam mendesain jaringan komunikasi. Dengan 
berkembangnya jaringan komunikasi dan jenis layanannya pada saat ini, terutama pada komunikasi data, maka kelakuan 
trafik juga berubah. Pada kebanyakan simulasi routing yang ada, digunakan model trafik Constant Bit Rate (CBR). 
Padahal pemodelan trafik pada jaringan yang sesungguhnya tidak selalu menggunakan model CBR sehingga pemodelan 
dengan generator ini tidak selalu tepat pada beberapa kondisi jaringan secara nyata.  
 
1.2 Rumusan Masalah  
Beberapa permasalahan yang akan di pecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Karakteristik trafik yang dibangkitkan dengan menggunakan sumber trafik Constant Bit Rate (CBR), Exponensial 
(Exp), dan Pareto pada protokol routing ad hoc.  

2. Kinerja routing DSR terhadap penggunaan sumber trafik yang berbeda(CBR, Exp, Pareto). 
Parameter kinerja DSR terdiri dari: 
a. Packet delivery ratio (PDR) : Perbandingan jumlah paket data yang diterima dengan yang dikirim.  
b. Routing overhead : Rasio antara jumlah paket routing dengan paket data yang berhasil diterima. 
c. End-to-end delay : Waktu pengiriman paket data dari pengirim ke penerima. 
d. Throughput  :  Jumlah paket data yang berhasil diterima di sisi penerima setiap detiknya. 

3. Perbandingan kinerja routing DSR dengan sumber trafik yang berbeda (CBR, Exp, Pareto). 
 

1.3 Batasan Masalah  
Beberapa hal yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Topologi jaringan yang digunakan adalah  mobile ad hoc network yang terisolasi dari jaringan fixed. 
2. Dalam simulasi digunakan protokol routing Dynamic Source Routing (DSR). 
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3. Aspek Quality of Service (QoS) dengan routing yang dipilih yang menjadi pokok penelitian adalah: PDR, 
routing overhead,  delay end to end dan throughput. 

4. Model trafik yang digunakan adalah constant bit rate (CBR), exponensial (Exp) dan pareto. 
5. Parameter yang berubah adalah kecepatan node dan jumlah node dalam jaringan. 
6. Simulasi menggunakan Network Simulator 2. 

 
2.   Dasar Teori 
2.1  Karakteristik konfigurasi ad hoc 
Konfigurasi ad hoc memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah topologi dinamis yang disebabkan karena 
seringnya perubahan posisi node yang mempunyai kemampuan node untuk bergerak. Karakteristik lain dari jaringan ini 
adalah keterbatasan storage, keterbatasan bandwidth, dan keterbatasan battery power untuk mentransmisikan data, dan 
keterbatasan resource CPU dan memori. 
 
Pada standar IEEE 802.11 dijelaskan sistem arsitektur dari WLAN terdiri dari beberapa komponen yang saling 
berhubungan untuk menyediakan suatu station mobility yang transparan dari layer tertinggi suatu jaringan. WLAN 
station (STA) adalah komponen dasar pada jaringan tanpa kabel yang berisi fungsi-fungsi protokol WLAN yang terdiri 
atas  MAC, PHY, dan penghubung ke media tanpa kabel. 
 
WLAN memiliki dua konfigurasi, yaitu konfigurasi ad hoc dan konfigurasi infrastruktur. Pada konfigurasi ad hoc 
(disebut juga konfigurasi peer-to-peer mode atau Independent Basic Service Set (IBSS)),  WLAN dibangun tanpa adanya 
infrstruktur dan bersifat sementara. Pada konfigurasi ad hoc tersebut wireless station dapat berhubungan secara langsung 
tanpa menggunakan atau melalui access point. 

 
Gambar 2.1 Konfigurasi WLAN Mode ad hoc 

Pada konfigurasi ini STA bebas bergerak di dalam BSS namun hubungan akan terputus dengan station lain jika keluar 
dari wilayah IBSS.  
 
2.3  Dynamic Source Routing 
Dynamic Source Routing adalah suatu mekanisme routing yang didesain untuk konfigurasi jaringan mode ad hoc dimana 
beberapa mekanisme routing konvensional tidak dapat berjalan optimal pada jaringan ini. Algoritma routing ini 
menggunakan mekanisme source routing dan menerapkan  link state  routing, dimana di setiap paket berisi route atau 
jalan dari node asal ke node tujuan yang diletakkan pada header di dalam paket. 
 
Keuntungan penggunaan DSR ini adalah intermediate node tidak perlu memelihara secara up to date informasi routing 
pada saat melewatkan paket, karena setiap paket selalu berisi informasi routing di dalam headernya. Routing jenis ini 
juga menghilangkan juga proses periodic route advertisement dan neighbor detection yang dijalankan oleh routing ad 
hoc lainnya. Dibandingkan dengan on demand routing lainnya DSR memiliki kinerja yang paling baik dalam hal 
throughput, routing overhead (pada paket) dan rata-rata panjang path, akan tetapi DSR memiliki delay waktu yang buruk 
bagi proses untuk pencarian route baru. 
 
Kerugian dari routing ini adalah mekanisme route maintenance tidak dapat memperbaiki link yang rusak atau down. 
Penggunaan routing ini akan sangat optimal pada jumlah node yang kecil atau kurang dari 200 node. Untuk jumlah yang 
lebih besar akan mengakibatkan collision antar paket dan menyebabkan bertambahnya delay waktu pada saat akan 
membangun koneksi baru. 

 
2.3.1  Mekanisme Route Discovery  
Route discovery adalah suatu mekanisme pada DSR yang berfungsi untuk melakukan pencarian jalan (path) secara 
dinamis dalam jaringan ad hoc, baik secara langsung di dalam range transmisi ataupun dengan melewati beberapa node 
intermediate. Penentuan path ini terbagi menjadi dua bagian yaitu RREQ dan RREP. 
 
Mekanisme dasar route discovery ini adalah pada saat ingin membangun hubungan, node pengirim melakukan broadcast 
paket route request untuk menginisialisasi node tujuan di daerah range transmisinya. Apabila proses pencarian berhasil 
menemukan node tujuan, maka node pengirim akan menerima RREP yang berarti route untuk mengirimkan data menuju 
node tujuan telah ditemukan dan paket data siap untuk dikirimkan. 
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Pada RREQ terdapat route record yang berfungsi untuk menyimpan route yang dilalui selama proses route discovery 
berlangsung dan di dalam RREQ juga terdapat request id  yang ditulis secara khusus (unix) pada setiap paket. Dalam 
paket ini terdapat informasi node pengirim, node tujuan, serta informasi hops yang dilalui. Setiap node juga memelihara 
request id setiap menerima paket. 
 
Protokol routing DSR memiliki roure cache yang berguna untuk menyimpan route yang dilewati oleh paket RREQ.  
 
2.3.2   Mekanisme Route Maintenance  
Dalam DSR disediakan mekanisme route maintenance pada saat proses pengiriman paket data. Route maintenance ini 
adalah suatu mekanisme untuk memonitor kondisi route pada saat pengiriman paket data dan pengiriman pesan error 
pada saat route terjadi gangguan. Route maintenance memiliki dua paket control informasi yaitu paket RErr dan ACK. 
Paket RErr dan ACK ini digunakan untuk memeberikan notifikasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam 
pengiriman data.  
 
2.4   Model Trafik 
Pemodelan sumber trafik memegang peranan yang penting dalam simulasi jaringan komunikasi data. Dengan 
berkembangnya jaringan komunikasi dan jenis layanannya pada saat ini, terutama pada komunikasi data, maka kelakuan 
trafik juga berubah. Asumsi yang biasa digunakan untuk pemodelan trafik pada jaringan komunikasi data (proses 
kedatangan Poisson dan Markov), tidak dapat digunakan untuk memodelkan sifat bursty (burstiness) dari trafik. 
  
2.4.1   Model Trafik ON-OFF 
Trafik pada jaringan adalah gabungan dari banyak sumber yang  saling independen. Pada masing-masing sumber terdapat 
periode ON dan OFF. Dalam kontek packet-switched network,  periode ON sama dengan pengiriman paket sedangkan 
periode OFF sama dengan waktu diam antara pengiriman paket. Antara periode On terdapat spasi P/L, dimana P adalah 
besar paket dan L adalah laju pengiriman data (Gambar 2.2). 

 
Gambar 2.2 Model Trafik On/Off 

 
1. Pareto 
Sumber trafik Pareto mengikuti distribusi pareto On-Off. Paket dikirimkan pada rate puncak selama periode On dan 
selama periode Off tidak ada paket yang dikirimkan. Periode On dan Off diambil dari distribusi pareto dengan ukuran 
paket yang konstan. Pareto On-Off dapat digunakan untuk membangkitkan trafik yang bersifat long range dependence. 
Distribusi Pareto mengikuti fungsi   
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dimana: 
x →  Random Variable, b→  Nilai min dari random variable x  yang    mungkin ,  α→  Parameter Shape (tail index) 
α 2≤  maka variansinya tak terbatas, 1≤α  maka nilai rata-ratanya tak terbatas.Trafik self similar →   21 ≤≤α  
 
2. Exponential 
Ditribusi exponensial digunakan untuk memodelkan proses Poisson. Sumber trafik Exponential mengikuti distribusi 
Exponential On-Off. Paket dikirimkan dengan kecepatan tetap selama periode On dan selama periode Off tidak ada paket 
yang dikirimkan. Periode On dan Off diambil dari distribusi Exponential dengan ukuran paket yang konstan. Exponential 
On-Off dapat digunakan untuk membangkitkan trafik yang bersifat short range dependence. 
Distribusi exponential mengikuti fungsi   

   xexf λλ −=)(  ,      0≥x              
λ
1)( =xE  

Probability Distribution Function (PDF)      xexXPxF λ−−=>−= 1)(1)(  



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007; Bali, 16 November 2007               SNSI07-011                 

 

59 
 

Dimana: 
λ →  Jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu.  x →  Random Variable 

 
2.4.2 Model Trafik Constan Bit Rate (CBR) 
Data dibangkitkan secara kontinyu dengan kecepatan yang konstan (tanpa periode Off), hanya dipisahkan oleh spasi P/L. 
Dengan pemodelan CBR, berarti setiap sumber trafik yang berada pada suatu jaringan akan mengirimkan datanya secara 
terus menerus. 
 
3. Perancangan Skenario Simulasi             
 Skenario Umum  Simulasi 
  
Tabel 3  : Parameter umum simulasi 

  
 
4. Analisa Kinerja Routing DSR 
4.1  Analisa Packet delivery ratio (PDR)  
 

PDR vs Kecepatan
20 node

80

85

90

95

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16

kecepatan (m/s)

P 
D
 R

  (
 %

 )

pareto

CBR

Exp

 
 Gambar 4.1 Grafik PDR terhadap kecepatan 20 node 

 
Gambar 4.1  di atas menunjukkan bahwa PDR untuk masing-masing trafik akan semakin turun pada saat kecepatan gerak 
node bertambah besar. Hal ini disebabkan karena antara lain: 

 Dengan bertambahnya kecepatan gerak node maka akan sering terjadi perubahan posisi node sehingga rute 
rusak, menyebabkan hilangnya paket data yang lewat (drop), akibat akhirnya PDR juga semakin turun.  

 Seringnya perubahan rute akan mengakibatkan pengiriman paket akan sering melewati TTL (time to live) 
sebelum paket sampai tujuan sehingga akan menyebabkan banyak paket yang hilang dan menurunkan PDR. 
 

Pada Gambar 4.1 juga memperlihatkan bahwa PDR trafik CBR, Exp dan Pareto relatif sama untuk kecepatan rendah (0 
m/s, 2 m/s, 4 m/s). Perbedaan terlihat ketika node bergerak dengan kecepatan tinggi (16 m/s), trafik Pareto mempunyai 
PDR paling tinggi dan trafik CBR paling kecil. PDR trafik Pareto sedikit lebih besar dibandingkan dengan trafik Exp. 
Trafik Pareto dan Exp memiliki mekanisme pembangkitan data yang sama, perbedaan keduanya terletak pada distribusi 
periode On dan Off.  
 
Juga telah dilakukan penelitian yang menunjukkan PDR untuk masing-masing trafik akan semakin turun ketika jumlah 
node semakin besar. Hal ini disebabkan karena antara lain yaitu semakin bertambahnya jumlah node maka trafik routing 
akan semakin padat. Routing DSR menggunakan mekanisme flooding pada proses route discovery yang membanjiri 
jaringan dengan route request. Hal ini menurunkan PDR yang disebabkan karena kanal banyak digunakan untuk 
mengirimkan paket routing dan ketersediaan kanal semakin sedikit untuk mengirimkan paket data. 
 
4.2  Analisa routing overhead 
Hasil simulasi menunjukkan routing overhead untuk masing-masing trafik meningkat ketika kecepatan gerak node 
bertambah besar. Juga terlihat bahwa routing overhead trafik CBR, Exp dan Pareto relatif sama untuk kecepatan rendah 
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(0 m/s, 2 m/s, 4 m/s). Perbedaan terlihat ketika node bergerak dengan kecepatan tinggi (8 m/s, 16 m/s), routing overhead 
trafik pareto paling kecil dan trafik CBR paling besar. Hal ini disebabkan karena  alasan sebagai berikut : 
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Routing Overhead vs Kecepatan
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Gambar 4.2 Grafik Routing Overhead Terhadap 

Kecepatan 20 Node 
Gambar 4.3 Grafik Routing Overhead Terhadap 

Kecepatan 30 Node 
 

 

 Ketika kecepatan gerak node bertambah, maka posisi node juga semakin mudah berubah dan konfigurasi 
jaringan sering berubah-ubah. Sehingga node pengirim akan lebih banyak melakukan broadcast paket routing 
pada proses route discovery (RREQ dan RREP) untuk mendapatkan rute yang baru.  

 Jumlah paket data yang dikirimkan oleh trafik CBR adalah paling besar dibandingkan dengan trafik Exp dan 
Pareto, sehingga diperlukan lebih banyak paket routing pada saat rute sering berubah. 

 Periode Off trafik Exp yang cenderung lebih pendek dari trafik Pareto, menyebabkan routing overhead untuk 
trafik Exp sedikit lebih besar dari trafik pareto pada saat rute sering berubah. 

 
Routing overhead masing-masing trafik juga meningkat seiring dengan pertambahan jumlah node. Routing overhead 
untuk jumlah node 30 lebih besar jika dibandingkan dengan routing overhead node 20. Hal ini disebabkan karena adanya 
mekanisme flooding pada algoritma routing DSR. Routing DSR akan melakukan mekanisme flooding dengan 
mengirimkan paket RREQ dan RREP pada saat route discovery dan ketika jumlah node bertambah maka jumlah paket 
RREQ dan RREP yang dikirimkan juga semakin bertambah besar. 
 
 

4.3 Analisa end to end delay 
Rata-rata delay masing-masing trafik meningkat ketika kecepatan gerak node bertambah besar. Juga terlihat bahwa delay 
trafik CBR, Exp dan Pareto relatif sama untuk kecepatan rendah (0 m/s, 2 m/s, 4 m/s). Perbedaan terlihat ketika node 
bergerak dengan kecepatan tinggi (8 m/s, 16 m/s), delay trafik Pareto paling kecil dan trafik CBR paling besar. Hal ini 
disebabkan karena  alasan sebagai berikut: 

 Pada saat kecepatan tinggi, maka kondisi jaringan akan semakin tidak stabil. Hal ini akan mengakibatkan 
semakin banyak paket RREQ yang dikirimkan serta semakin banyak pula paket RTS, CTS yang digunakan. 
Sehingga akan mengakibatkan peluang tabrakan antar paket semakin besar.  

 Pada saat node bergerak dengan kecepatan tinggi, rute menjadi sering tidak tersedia. Sehingga paket data akan 
tertahan di buffer sementara sampai rute baru ditemukan hal ini akan mengakibatkan  rata-rata delay pengiriman 
paket data akan semakin besar. 

 Karena trafik CBR mengirimkan paket data lebih banyak daripada trafik Exp dan Pareto, maka proses pencarian 
rute juga akan semakin sulit. Sehingga lebih banyak pula jumlah data yang tertahan di buffer pada saat 
kecepatan gerak node tinggi. 
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Gambar 4.4 Grafik Delay Terhadap Kecepatan 20 
Node 

Gambar 4.5 Grafik Delay Terhadap Kecepatan 30 Node 

 
 

Pada gambar 4.4 dan gambar 4.5 terlihat bahwa rata-rata delay akan bertambah besar ketika jumlah node bertambah 
besar. Hal ini disebabkan karena antara lain semakin bertambahnya jumlah node maka trafik routing akan semakin padat. 
Hal ini disebabkan karena routing DSR menggunakan mekanisme flooding pada proses route discovery yang membanjiri 
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jaringan dengan route request. Sehingga proses backoff pada layer MAC semakin lama. Hal tersebut juga mengakibatkan 
proses pencarian rute menjadi lebih lama, sehingga delay pengiriman paket data menjadi semakin besar.  

 

Pada saat jumlah node semakin besar, delay trafik CBR lebih besar daripada trafik Exp dan Pareto pada setiap level 
kecepatan, terutama pada kecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena pada saat jumlah node bertambah besar, maka 
jaringan bertambah padat dan peluang tabrakan antar paket bertambah besar. Karena trafik CBR mengirimkan paket data 
lebih banyak daripada trafik Exp dan Pareto, maka proses pengiriman setiap paket data trafik CBR juga semakin lama.  

 
 

4.4  Analisa throughput 
Throughput untuk masing-masing trafik akan semakin turun pada saat kecepatan gerak node bertambah besar. Hal ini 
disebabkan karena dengan bertambahnya kecepatan gerak node maka jumlah paket data yang hilang juga semakin besar. 
Hal ini menyebabkan throughput semakin turun. Juga ditunjukkan bahwa throughput trafik CBR lebih besar daripada 
trafik Exp dan Pareto pada semua level kecepatan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah paket data yang dikirimkan 
oleh trafik CBR adalah paling besar dibandingkan dengan trafik Exp dan Pareto. Hal itu juga akan mengakibatkan a 
throughput trafik CBR turun drastis pada saat kecepatan tinggi (8 m/s dan 16 m/s) daripada trafik Exp dan Pareto.  
 
Throughput untuk masing-masing trafik akan semakin turun ketika jumlah node semakin besar. Hal ini disebabkan 
karena alasan-alasan yang serupa dengan analisa sebelumnya. Ditunjukkan bahwa throughput untuk trafik Exp dan 
pareto relatif sama untuk jumlah node 20. Perbedaan mulai terlihat ketika jumlah node semakin besar (20 dan 30), 
terutama pada saat kecepatan gerak node tinggi. Throughput trafik Pareto sedikit lebih besar daripada trafik Exp seiring 
dengan bertambahnya jumlah node. Hal tersebut disebabkan karena Periode Off trafik Exp yang cenderung lebih pendek 
dari trafik Pareto. Hal tersebut menyebabkan trafik Exp lebih sering mengirimkan paket data. Sehingga pada saat 
jaringan semakin padat, maka peluang tabrakan antar paket bertambah besar, menyebabkan delay dan paket hilang trafik 
Exp lebih besar daripada trafik pareto sehingga throughput trafik Exp lebih kecil dari trafik Pareto. 
 
5.  Kesimpulan Dan Saran 
5.1  Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan, baik melalui simulasi maupun analisa kualitatif dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. PDR, routing overhead, delay dan throughput pada protokol routing DSR untuk masing-masing jenis trafik akan 

semakin buruk pada saat kecepatan dan jumlah  node bertambah besar. 
2. PDR dan routing overhead untuk trafik CBR relatif sama dengan trafik Exp dan Pareto pada saat kecepatan rendah 

(0 m/s, 2 m/s, 4 m/s), tetapi sangat buruk dibandingkan trafik Exp dan Pareto pada saat kecepatan tinggi (8 m/s, 16 
m/s). 

3. PDR, routing overhead, delay dan throughput trafik Pareto sedikit lebih baik daripada trafik Exp terutama pada saat 
kecepatan tinggi. Perbedaan keduanya akan terlihat lebih besar pada saat jumlah node bertambah besar. 

4. Throughput pada protokol routing DSR paling besar jika menggunakan pemodelan sumber trafik CBR. Walaupun 
begitu drop packet dan delay trafik CBR lebih besar daripada trafik Exp dan Pareto terutama pada saat kecepatan 
tinggi. 

5. Trafik Pareto memiliki performansi yang paling baik pada protokol routing DSR pada saat kondisi jaringan sedang 
sibuk (kecepatan tinggi dan jumlah node yang besar).   

 
5.2  Saran 
Penggunaan protokol routing DSR pada jaringan ad hoc dapat dikembangkan lagi dengan memperhatikan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Penggunaan protokol routing DSR pada jaringan yang memiliki karakteristik trafik yang lebih padat, dengan cara 

menambah jumlah node dan koneksi antar node.  
2. Memperbesar waktu pengamatan (simulasi) untuk masing-masing sumber trafik, sehingga diperoleh performansi 

yang paling baik untuk protokol routing DSR. 
3. Melakukan pengujian terhadap Protokol routing lainnya, sehingga bisa diketahui protokol routing yang paling tepat 

untuk jaringan ad hoc. 
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