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ABSTRACT 

In post-disaster rehabilitation efforts, the availability of telecommunication facilities takes an important role. However, 
the process to improve telecommunication facilities in disaster area is risky if it is done by humans. Therefore, a network 
method that can work efficiently, effectively, and capable to reach the widest possible area is needed. This research 
introduces a cluster-based routing protocol named Adaptive Cluster Based Routing Protocol (ACBRP) equipped by Ant 
Colony Optimization method, and its implementation in a simulator developed by author. After data analysis and 
statistical tests, it can be concluded that routing protocol ACBRP performs better than AODV and DSR routing protocol. 
Keywords: Mobile Ad-hoc Network, Ant Colony Optimization, Adaptive Cluster Based Routing Protocol (ACBRP), 
AODV, DSR. 
 
1. Pendahuluan 
Teknologi jaringan komputer dan robotika mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan manusia dalam pemecahan masalah. Jaringan komputer yang pada awalnya dikembangkan untuk 
menghubungkan beberapa komputer dengan topologi yang statis kemudian mengalami kemajuan sehingga dapat 
diimplementasikan dalam sebuah topologi yang dinamis. Hal tersebut juga berlaku di dunia robotika, dimana mobile 
robot dikembangkan sebagai alternatif solusi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh robot yang statis. Salah 
satu permasalahan yang dapat dipecahkan oleh kedua teknologi tersebut adalah penggunaan teknologi tersebut sebagai 
alat perbaikan jaringan komunikasi di daerah bencana. 
 
1.1 Latar Belakang 
Bencana merupakan kejadian alam yang terjadi hampir di seluruh bagian bumi. Sifatnya yang tidak dapat diprediksi 
secara pasti dan intensitas kemunculan yang tinggi mengakibatkan besarnya dampak yang dihasilkan oleh bencana alam 
terhadap manusia, di antaranya dari sisi teknologi. Salah satu penggunaan teknologi yang paling rentan terhadap 
terjadinya bencana adalah jaringan komunikasi dan seluruh infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, diperlukan 
upaya-upaya untuk merehabilitasi jaringan komunikasi agar dapat kembali digunakan. Namun, proses untuk 
memperbaiki jaringan komunikasi pada saat bencana terjadi sangat berbahaya dan beresiko tinggi apabila dikerjakan oleh 
manusia. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bencana susulan dan berbagai hal yang membahayakan keselamatan 
manusia. Itulah mengapa metode untuk memperbaiki jaringan komunikasi secara cepat dan handal diperlukan, sehingga 
daerah yang dilanda bencana dapat dihubungkan kembali dengan jaringan komunikasi dengan lebih cepat. Salah satunya 
adalah dengan menggunakan robot sebagai sarana perbaikan jaringan komunikasi [1]. 
 
Dalam penelitian ini diperkenalkan metode pemulihan jaringan komunikasi secara adaptif dengan menggunakan 
teknologi mobile ad-hoc network (MANET). Teknologi ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan bencana secara 
otomatis dalam aspek konfigurasi dan routing, sesuai dengan perubahan di area ketika bencana terjadi. Hal ini dilakukan 
dengan membangun jaringan komunikasi yang menggunakan ad-hoc routing protocol dalam kumpulan mobile robot 
sebagai pengambil keputusan dalam proses pembangunan jaringan komunikasi. Penelitian ini difokuskan kepada 
pengembangan routing protocol yang adaptif dan dapat menangani dinamika pergerakan robot dalam area bencana. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah routing protocol adaptif sebagai upaya manajemen 
bencana untuk jaringan komunikasi. Beberapa tujuan yang lebih spesifik di antaranya adalah: 

1) memberikan solusi atas permasalahan pembangunan jaringan komunikasi pada daerah yang rawan bencana. 
2) membangun jaringan komunikasi yang bersifat adaptif dan self-configured, dimana jaringan komunikasi tersebut 

dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan serta dapat melakukan konfigurasi secara otonom. 
3) mengembangkan routing protocol yang optimal, efektif, dan efisien dalam menangani perubahan konfigurasi 

yang terjadi pada mobile robot.  
4) melakukan optimasi terhadap routing protocol dalam upaya untuk meningkatkan performa routing protocol 

yang dikembangkan. 
 
1.3 Definisi Masalah 
Permasalahan yang diobservasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Perancangan deskripsi formal, cara pertukaran pesan, dan pembentukan topologi dari routing protocol yang 

dikembangkan serta analisis terhadap kinerja routing protocol, 
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2) Pengembangan dan analisis dari optimasi yang diimplementasikan pada routing protocol, 
3) Pengembangan simulasi untuk membandingkan kinerja routing protocol yang dikembangkan oleh penulis dengan 

beberapa routing protocol pembanding. 
 
2. Dasar Teori 
2.1 Mobile Ad-hoc Network 
Mobile ad-hoc Network (MANET) adalah jaringan yang self-configured, dimana setiap node yang terhubungkan oleh 
sebuah wireless link dapat bergerak bebas, sehingga dapat mengakibatkan perubahan topologi jaringan secara konstan [2]. 
MANET terdiri atas beberapa mobile host yang dapat saling berkomunikasi. Sebuah mobile ad-hoc network dapat 
mempunyai akses ke beberapa host lain dalam infrastruktur, tergantung pada tipe dari mobile ad-hoc network tersebut. 
Beberapa manfaat dari mobile ad-hoc network adalah untuk proses koordinasi dalam regu penyelamat pada saat 
terjadinya bencana, serta sebagai sarana informasi bagi kalangan militer di daerah pertempuran. 
 
Beberapa hal yang menjadi ciri khas dari MANET di antaranya adalah kemampuan untuk mengonfigurasikan dirinya 
sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana dia berjalan dan kemampuan untuk mencari dan mempertahankan 
rute jaringan walaupun host dari MANET tersebut mengalami perubahan topologi [3]. MANET mempunyai beberapa 
karakteristik, yaitu topologi yang dinamis, bandwidth-constrained, energy-constrained operation, dan keamanan fisik 
yang terbatas[4].  
 
2.2 Cluster Based Routing Protocol 
Routing protocol ini dipublikasikan oleh Mingliang et al[5]. Terdapat beberapa mekanisme dari routing protocol ini, di 
antaranya adalah penggunaan minimum ID dalam proses pembentukan cluster. Minimum ID menyatakan proses 
pemilihan cluster dengan menggunakan ID terkecil di antara beberapa node kandidat. Secara berkala node bertukar pesan 
dengan mengirimkan paket HELLO untuk mempertahankan keterhubungan dengan node tetangga, memelihara status 
cluster pada node-node tetangga, dan memelihara 2-hop-topology link state table. Terdapat beberapa proses yang 
dilakukan oleh routing protocol ini, proses-proses tersebut antara lain[5]: 
1) Cluster formation 

Proses pemilihan cluster head menggunakan konsep minimum ID, dimana node dengan ID terendah akan dipilih 
sebagai cluster head. Setiap node akan menggunakan informasi yang diperoleh dari pesan HELLO untuk 
menginisialisasi proses cluster formation. Node yang memiliki ID terendah di antara seluruh tetangga yang 
terhubung secara bidirectional akan menjadi cluster head kecuali node yang sebelumnya pernah menjadi cluster 
head.  

2) Route discovery 
Node pengirim akan mengirimkan Route Request (RREQ) kepada seluruh cluster head untuk menelusuri keberadaan 
node tujuan. Setelah RREQ tiba di node tujuan, node tujuan akan mengirimkan Route Reply (RREP) kembali ke 
node pengirim dengan menggunakan konsep reverse route, yaitu menjelajahi kembali route yang diambil pada saat 
pengiriman RREQ. Untuk menangani kasus dimana terdapat node yang kehilangan hubungan, akan dilakukan proses 
Route Error Detection dimana node mengirimkan Route Error Message kepada node pengirim apabila node tujuan 
tidak terhubung dengan node manapun (unreachable). 

3) Cluster maintenance 
Dalam proses pembentukan cluster, perubahan cluster head dibuat sejarang mungkin. Untuk mengimplementasikan 
hal tersebut, terdapat beberapa aturan dalam pemilihan cluster head. Sebuah node yang mempunyai keterhubungan 
dua arah (bidirectional link) dengan cluster head tidak akan dapat dipilih sebagai cluster head walaupun node 
tersebut mempunyai ID terkecil.  

 
3. Metodologi Penelitian 
Metodologi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Dalam penelitian ini, langkah-langkah pertukaran data dan optimasi routing protocol dideskripsikan dan 

diimplementasikan dalam simulator jaringan yang penulis kembangkan.  
2) Dalam simulator diimplementasikan proses penjadwalan pengiriman paket data, buffering, multithreading dan 

beberapa fungsionalitas lainnya. Setiap implementasi tersebut bertujuan untuk memberikan simulasi yang mendekati 
keadaan sebenarnya. Simulasi dikembangkan dalam bahasa Java menggunakan IDE Netbeans 6.9. 

3) Setelah tahap implementasi selesai, routing protocol ACBRP dan routing protocol pembanding dieksekusi untuk 
mendapatkan hasil kinerja routing protocol. Hasil dari eksekusi program dianalisis lebih lanjut dengan melakukan 
perbandingan performa dan pengujian secara statistika untuk memeriksa validitas data. 
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Gambar 1. Diagram Proses Simulasi 

 
4. Adaptive Cluster Based Routing Protocol 
4.1 Rancangan Simulasi 
Diagram proses simulasi dari routing dan penyebaran data dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, 
penjelasan tahapan-tahapan simulasi adalah sebagai berikut: 
1. Requirement: proses untuk memperoleh informasi kebutuhan simulasi dari pengujian model yang dikembangkan. 

Hasil pada tahap ini menjadi landasan untuk perencanaan skenario simulasi dan verifikasi pada model yang 
dikembangkan.   

2. Routing Protocol Implementation: Setiap implementasi dari masing-masing routing protocol diletakkan pada tempat 
tersendiri untuk memudahkan pengembang dalam meletakkan hasil implementasi dari routing protocol mereka.  

3. Verification Plan: perencanaan skenario simulasi untuk menjalankan perbandingan routing protocol. Tahap ini juga 
memberikan masukan kepada simulator sehingga dapat bekerja sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan.  

4. Running Simulation Based on Scenarios: menjalankan simulasi dengan menggunakan skenario-skenario yang sudah 
ditentukan.  

5. Debug & Improvements: pengembangan dan perbaikan atas bug dan kekurangan yang dimiliki oleh program. 
6. Statistic Test Implementation: Melakukan uji statistik untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari perbedaan 

perlakuan yang diberikan dalam simulasi. Uji statistik dilakukan berdasarkan sifat dan jenis perbandingan yang 
dilakukan.  

7. Penyimpanan Hasil: menyimpan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kepentingan penelitian ke depannya. 
 
4.2 Karakteristik Lingkungan Simulasi 
Selain mobile node, pengembangan aplikasi simulasi routing protocol ini juga melibatkan sebuah lingkungan simulasi, 
sebagai pendukung mobile node tersebut. Terdapat beberapa komponen yang dikembangkan untuk mendukung aplikasi 
simulasi ini, di antaranya adalah: 
1. Field 

Field yang dirancang dalam simulasi routing protocol berbentuk persegi dengan panjang 10x10 satuan, dimana 
setiap satuan dianalogikan dengan 1 meter. Setiap mobile node yang diciptakan akan otomatis ditempatkan pada 
posisi dalam field secara acak, dimana tidak ada kemungkinan dari setiap node untuk menempati tempat yang sama 
dalam field tersebut. Tampilan animasi dari field ditunjukkan pada Gambar 2. 

2. Log Activity Database 
Log activity database merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan yang 
dilakukan oleh mobile node, baik pada saat mengirimkan data, kehabisan energi, ataupun melakukan pergerakan. 
Tujuan dari adanya log activity database ini adalah untuk menghitung performa dari routing protocol yang 
diimplementasikan.  

3. Scheduler 
Scheduler merupakan komponen dari simulasi yang berfungsi untuk melakukan penjadwalan dari pengiriman paket, 
serta sumber dan tujuan pengiriman paket tersebut. Komponen ini akan menentukan node mana yang akan 
mengirimkan data, serta node mana yang harus menerima. Komponen ini juga yang membuat suatu paket data dan 
paket routing.  
 

Secara umum, tampilan dari lingkungan simulasi routing protocol yang dikembangkan ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 2. Ilustrasi field 

 
 

 
Gambar 3. Skema Simulasi

4.3 Pengembangan Routing Protocol 
Adaptive Cluster Based Routing Protocol adalah routing protocol yang penulis kembangkan dengan melakukan 
perbaikan atas kekurangan dari beberapa routing protocol yang pernah ada, gabungan dari kelebihan beberapa routing 
protocol, dan penambahan fitur-fitur baru yang membuat performa routing protocol ini lebih baik. Dalam routing 
protocol ACBRP, terdapat beberapa perbaikan dan pengembangan dari routing protocol yang pernah dipublikasikan 
sebelumnya, di antaranya adalah: 
 Multiple Source Routing 

Pada routing protocol Novel Cluster Based Routing Protocol (NCBR) yang dipublikasikan oleh Zarei et al., routing 
protocol tersebut hanya dapat melakukan single source routing, dimana hanya root node dari tree yang dapat 
berhubungan dengan sink node dengan menggunakan single-hop communication, sehingga hanya ada satu node 
yang dapat mengirimkan data[7]. Pada routing protocol ACBRP, dikembangkan konsep multiple source routing, 
dimana setiap node dapat mengirimkan ataupun menerima data. 

 Parameter Pemilihan Cluster Head 
Pada routing protocol NCBR, parameter-parameter yang berpengaruh terhadap pemilihan cluster head antara lain 
sisa energi yang dimiliki node, jarak antar node, dan transfer power yang semuanya dirangkum dalam sebuah 
formula Cluster Head Selection Value. Hal ini disederhanakan pada routing protocol ACBRP, dengan memilih 
cluster head dengan menggunakan jumlah tetangga pada awalnya, kemudian dioptimasi dengan menggunakan Ant 
Colony Optimization selama proses routing dan keterhubungan jaringan berjalan. 

 Pergantian Cluster Head 
Dalam routing protocol NCBR, cluster head akan dipilih secara bergiliran oleh seluruh anggota cluster untuk 
mempertahankan konsumsi energi. Pada routing protocol ACBRP proses pergantian cluster head akan ditiadakan 
untuk menghindari konsumsi bandwidth berlebihan untuk pemilihan cluster head tersebut. 

 Route Discovery 
Dalam routing protocol ACBRP, penulis mengimplementasikan konsep RREQ, RREP, dan RERR yang ada pada 
CBRP sebagai sarana untuk mendapatkan rute dan mengirimkan data. Konsep ini sudah umum digunakan pada 
routing protocol adaptif. Penulis juga mengembangkan konsep flooding melalui cluster head, dimana keseluruhan 
proses pengiriman paket data akan dilakukan melalui cluster head yang bertujuan untuk mengurangi traffic dari 
network. 

 Route Maintenance 
Pada routing protocol ACBRP proses route maintenance dikembangkan dengan proses pergantian mode 
pengiriman. Pada saat route discovery maupun pengiriman data, proses routing dilakukan menggunakan konsep 
cluster based routing, dimana paket dikirimkan melalui cluster head. Namun jika terjadi ketidakterhubungan antar 
cluster yang mengakibatkan pengiriman data terhenti, node pengirim akan langsung mengganti mode pengiriman 
dari cluster based mode menjadi mode AODV, dimana data dipropagasikan tidak hanya melalui cluster head tapi 
ke seluruh node, untuk menemukan alternatif jalur pengiriman data. 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                               KNS&I11-037                                                                       

238 

4.4 Deskripsi Adaptive Cluster Based Routing Protocol 
Dalam Adaptive Cluster Based Routing Protocol terdapat dua buah fase yang harus dilalui, yaitu fase cluster head 
formation dan fase data transmission. 
 Cluster head election 

Fase ini bertujuan untuk membentuk cluster dari sekelompok mobile node yang saling berhubungan. Dari 
kelompok mobile node tersebut, akan dipilih satu buah cluster head node. Cluster head mempunyai tugas untuk 
mengatur data, sekaligus sebagai gateway dari dalam anggota cluster tersebut menuju dunia luar. Cluster head juga 
berfungsi sebagai backbone yang menghubungkan cluster head dari seluruh cluster. 

 Data transmission 
Setelah proses cluster head election dilakukan, sekumpulan cluster dan sejumlah cluster head node yang saling 
terhubung akan terbentuk. Setelah seluruh node siap dan sudah membentuk cluster, maka proses routing sudah 
selesai dan ad hoc network ini dapat digunakan untuk berkirim data. Seperti halnya AODV, dalam algoritma 
ACBRP dikenal tiga buah jenis paket routing, yaitu RREQ, RREP, dan RERR, serta paket data yang digunakan 
untuk mengirimkan data dari satu buah node ke node lainnya.  

 
5. Ant Colony Optimization pada Adaptive Cluster Based Routing Protocol 
Dalam implementasi algoritma ini, paket data dan paket routing yang dikirimkan akan menjadi artificial ants. Artificial 
ants tersebut akan bekerja untuk membentuk proses optimasi dalam pemilihan cluster head berikutnya. Proses optimasi 
dimulai dengan meletakkan semut berjumlah k pada node secara acak. Kemudian, artificial ant yang merupakan sebuah 
routing packet dan data packet akan diteruskan ke node lainnya, dengan menggunakan routing protocol ACBRP. Setelah 
sejumlah  paket data dan routing berhasil dikirimkan ke node tujuan masing-masing, cluster head dapat dipilih 
menggunakan algoritma ini. 
 
Pada saat sebuah ant sampai di sebuah node, setiap ant k akan memberikan sebuah pheromone bernilai  untuk 
setiap edge  yang dilalui. Nilai  sangat tergantung kepada jarak yang sudah ditempuh oleh ant tersebut. Pada 
iterasi ke-t, panjang step yang sudah dilalui ditambahkan 1, sehingga nilai  dijabarkan pada persamaan 1. Nilai 

pada persamaan 1 menyatakan length (panjang) rute yang telah dilalui oleh ant ke-k, dan  menyatakan node-
node yang sudah dikunjungi oleh ant ke-k pada iterasi ke-n. 

  
 
Nilai  di atas kemudian dapat digunakan untuk memperbaharui nilai pheromone yang telah diletakkan oleh setiap 
ant pada node-node di jaringan. Untuk mencegah stagnasi, yaitu suatu kondisi dimana hanya satu bagian tertentu saja 
dari suatu area yang dieksplorasi, maka diperkenalkan konsep evaporation, sebuah parameter yang dapat digunakan 
untuk mengurangi intensitas pheromone dalam suatu rangkaian iterasi. Dengan adanya evaporation, kadar pheromone 
dari suatu node dapat berkurang secara bertahap sehingga node lainnya tetap mempunyai kesempatan untuk dieksplorasi. 
Nilai pembaharuan pheromone disajikan dalam persamaan di bawah ini. 
 

 
 

Nilai  pada persamaan di atas menyatakan coefficient decay, yaitu sebuah nilai probabilitas pengurangan kadar 
pheromone pada iterasi sebelumnya. Nilai  mempunyai kisaran . Dalam implementasi algoritma ant colony 
optimization mempunyai nilai . Dalam proses pemilihan cluster head, nilai pheromone memegang peranan 
penting untuk menentukan ke node mana cluster head akan diberikan. Untuk menentukan node yang berhasil menjadi 
cluster head, digunakan sebuah fungsi probabilitas transisi yang bernama proportional transition rule, dengan rumus 
sebagai berikut. 
 

 
 

Random proportional transition rule menyatakan probabilitas dari ant ke-k untuk bertransisi dari node i ke node j dalam 
rangka melakukan tur untuk memilih cluster head yang dapat membentuk cluster yang optimum. Karena probabilitas, 
node dengan nilai  terbesar belum tentu dapat menjadi cluster head. Hal ini dilakukan untuk tetap memberi 
kesempatan kepada node lain, walaupun probabilitasnya lebih kecil. Nilai  menyatakan probabilitas perpindahan 
dari node sumber i ke node tujuan j pada ant ke-k, serta pada iterasi ke-t. Proses pemilihan cluster head berdasarkan 

(1) 

(2) 

(3) 
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random proportional transition rule di atas dilakukan sampai tidak ada lagi node yang dapat dieksplorasi, atau pada saat 
intermediate node (node perantara) sudah tidak mempunyai tetangga.  
 
6. Hasil dan Analisis 
6.1 Skenario Simulasi 
Dalam pelaksanaan simulasi dari routing protocol, ditentukan tiga buah parameter yang akan dibandingkan, yaitu 
throughput, average end-to-end delay, dan routing overhead[3][9][10]. Throughput merupakan rasio antara paket data yang 
sampai ke node tujuan dengan paket data yang dikirimkan oleh node pengirim. Average end-to-end delay menyatakan 
seluruh kemungkinan delay yang diakibatkan oleh buffering selama proses penjelajahan rute, proses antri dalam interface 
queue, pengiriman ulang dari paket data ataupun paket routing (retransmission), proses penyebaran informasi 
(propagation), dan waktu transfer. Pada routing overhead, terdapat dua jenis overhead pada parameter ini, yaitu packet 
overhead dan byte overhead. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep packet overhead. Packet overhead 
adalah perbandingan antara jumlah dari paket routing yang ditransmisikan dengan paket data yang terkirim ke tujuan.  
 
Dalam pembuatan skenario simulasi, masing-masing parameter pembanding memiliki 64 buah skenario. Variabel dan 
variasi skenario dapat dilihat pada Tabel 1. Sementara itu, terdapat dua buah routing protocol pembanding yang akan 
digunakan untuk pengukuran performa routing protocol ACBRP. Kedua routing protocol tersebut adalah Ad-hoc On 
Demand Distance Vector (AODV) dan Dynamic Source Routing (DSR)[8][11]. Ketiga routing protocol akan diuji dengan 
skenario dan simulator yang sama, kemudian dilakukan pengambilan hasil untuk mendapatkan data perbandingan 
performa. Dalam proses pengambilan data untuk implementasi ACO, disusun dua buah variabel, yaitu variabel jumlah 
node dan jumlah ant. Variabel dan variasi skenario dari implementasi ACO dapat dilihat pada Tabel 2. Dari hasil 
implementasi Ant Colony Optimization (ACO), dilakukan perbandingan metode pemilihan cluster head pada routing 
protocol ACBRP. Perbandingan yang akan dilihat dari ketiga routing protocol tersebut adalah persentase cakupan dari 
cluster terhadap keseluruhan jumlah node yang ada dalam network. 
 

Tabel 1. Variasi Skenario Routing Protocol 

Variabel Variasi Nilai 

Jumlah node 10, 20, 40, 50 

Waiting time 100, 500, 1000, 4000 

Buffer size 50, 200, 500, 1000 

 
Tabel 2. Variasi Skenario Implementasi ACO 

Jumlah Node Jumlah Ant 

10 5,10,15 

20 15,20,25 

40 30,40,45 

50 45,50,60 

 
Terdapat dua buah metode yang akan dibandingkan, yaitu pemilihan cluster head dengan menggunakan Ant Colony 
Optimization, dan pemilihan cluster head dengan menggunakan cara konvensional, dimana pemilihan cluster head 
dilakukan dengan memilih cluster head dengan jumlah tetangga terbanyak. Node tetangga dari node  adalah node yang 
berhubungan langsung dengan node  dan terletak dalam range sensor dari node . Setelah proses pemilihan cluster head 
dilakukan, setiap cluster head yang dipilih akan melakukan ekspansi untuk membuat cluster di daerahnya. Persentase 
dari cakupan node yang akan dibandingkan diperoleh dari perbandingan jumlah antara node yang menjadi cluster head 
atau menjadi anggota dari suatu cluster dengan jumlah node secara keseluruhan. 
 
6.2 Hasil Pengambilan Data 
Dari hasil perbandingan routing protocol AODV, DSR, dan ACBRP yang dijalankan pada simulator, didapatkan data-
data throughput, average end-to-end delay, dan routing overhead. Pada data throughput, suatu routing protocol akan 
memiliki throughput yang lebih baik apabila nilainya semakin mendekati 1. Hasil data throughput dari ketiga routing 
protocol di atas dapat dilihat pada Gambar 4. Dari hasil percobaan, didapatkan data bahwa routing protocol ACBRP 
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(pada Gambar 4 ditandai dengan tanda panah) memiliki throughput terbaik diantara ketiga routing protocol yang diuji 
coba.  

Pada data average end-to-end delay, routing protocol akan memiliki delay yang lebih baik apabila nilainya semakin 
mendekati 0 milisecond, yang berarti tidak ada delay sama sekali. Hasil data average end-to-end delay dari ketiga routing 
protocol dapat dilihat pada Gambar 5. Dari hasil percobaan, didapatkan data bahwa routing protocol ACBRP (pada 
Gambar 5 ditandai dengan tanda panah) memiliki delay terendah di antara ketiga routing protocol yang diuji coba. 
 

 
Gambar 4. Grafik Throughput 

 

 
Gambar 5. Grafik Average End-To-End Delay

 
Routing protocol akan memiliki routing overhead yang lebih baik apabila nilainya semakin mendekati 1, dimana tidak 
ada packet routing yang hilang dalam proses transmisi. Hasil data average end-to-end delay dari ketiga routing protocol 
dapat dilihat pada Gambar 6. Dari hasil percobaan, didapatkan data bahwa routing protocol ACBRP (pada Gambar 6 
ditandai dengan tanda panah) memiliki efisiensi terbaik dengan nilai routing overhead terendah yang mendekati 1 
dibandingkan dengan routing protocol AODV dan DSR. 
 

 
Gambar 6. Grafik Routing Overhead 

 

 
Gambar 7. Persentase Cakupan Cluster 

 

Throughput 
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Pada implementasi Ant Colony Optimization, proses pengambilan data dilakukan dengan menjalankan simulasi 
pembentukan cluster dan membandingkannya dengan metode konvensional. Parameter perbandingan antara kedua 
metode ini adalah persentase cakupan cluster dari seluruh node pada jaringan komunikasi. Hasil dari pengambilan data 
dapat dilihat pada Gambar 7. Terlihat bahwa metode Ant Colony Optimization mempunyai persentase cakupan cluster 
yang lebih baik daripada metode konvensional pada skenario awal dengan jumlah node yang kecil, di bawah 40 node. 

 
7. Kesimpulan 
Penulis telah berhasil mengembangkan sebuah routing protocol baru berbasis cluster yang bernama Adaptive Cluster 
Based Routing Protocol (ACBRP). Di dalam routing protocol tersebut, algoritma Ant Colony Optimization telah berhasil 
diimplementasikan serta telah diuji coba dan divalidasi dengan uji statistik. Dari hasil pengambilan data dan uji statistika, 
routing protocol ACBRP mempunyai performa yang lebih baik dan efisien daripada routing protocol pembanding, yaitu 
Ad-hoc On Demand Distance Vector (AODV) dan Dynamic Source Routing (DSR), dilihat dari tiga parameter, yaitu 
throughput, average end-to-end delay, dan routing overhead.  
 
Pada persentase cakupan cluster, optimasi menggunakan Ant Colony Optimization memberikan persentase cakupan 
cluster yang lebih baik daripada metode konvensional pada jumlah node dengan ukuran kecil dan menengah, namun 
kurang optimum apabila diterapkan pada suatu topologi jaringan dengan ukuran yang besar. Penelitian lebih lanjut 
tentang pembobotan setiap variabel dari persamaan diharapkan dapat membuat hasil implementasi Ant Colony 
Optimization menjadi lebih baik. 

 
Dari hasil pengujian statistik yang dilakukan terhadap data-data hasil percobaan, terlihat bahwa hasil kinerja dari routing 
protocol ACBRP signifikan secara statistika daripada routing protocol pembanding, yaitu AODV dan DSR. Pengujian 
statistik dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney untuk data-data yang tidak terdistribusi normal dan uji 
student’s t-distribution untuk data-data yang terdistribusi normal. 
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