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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telah menjawab berbagai 

tantangan manusia untuk dapat saling berinteraksi secara real time, 

di mana batas antara jarak, waktu dan ruang bukan penghalang 

bagi keinginan manusia untuk saling berkomunikasi. Permintaan 

akan alat yang canggih yang mudah di bawa ke mana – mana 

membuat kemajuan besar seperti contoh permintaan telepon 

cerdas ( smartphone ), yang mempunyai kemampuan dengan 

penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Saat ini 

keberadaan platform android sangat populer di kalangan pengguna 

smartphone. Salah satu keunggulannya adalah ketersediaan 

platform yang terbuka bagi para developer untuk berkreasi 

menciptakan beragam aplikasi open source. ( Wikipedia, 2014 ). 

Para ahli pun senantiasa melakukan perkembangan 

terhadap teknologi informasi dan komunikasi demi memudahkan 

pengguna dalam mendapatkan atau memberikan informasi dan 

komunikasi secara cepat dan mudah. Salah satunya adalah 

dengan memunculkan konsep yang dikenal dengan istilah Internet 

Telephony. 
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Konsep Internet Telephony, memungkinkan penggabungan 

seluruh aplikasi dan layanan yang ada dalam internet dan 

telephony, sehingga konsep ini diperkirakan pada masa yang akan 

datang di pakai secara luas. Dengan digabungkannya infrastruktur 

telephony yang sudah ada, maka dapat diprediksikan kemampuan 

melakukan komunikasi suara melalui protokol internet dapat 

berjalan dengan baik. ( Xidblog, 2013.). 

Menurut wikipedia, Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 

adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara ( voice ) 

jarak jauh melalui media internet. Data suara ( voice ) di ubah 

menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang 

mengirimkan paket – paket data dan bukan melalui sirkuit analog 

telepon biasa. Definisi Voice over Internet Protocol ( VoIP ) dapat 

diartikan juga suara yang dikirimkan melalui Internet Protocol ( IP ). 

Kualitas panggilan dari ketersediaan suatu layanan 

komunikasi, sangat penting dalam komunikasi Voice over Internet 

Protocol ( VoIP ), tidak hanya dapat berjalan pada jaringan Local 

Area Network ( LAN ) seperti komputer ke komputer dengan 

menggunakan headset dan microphone, namun juga dapat berjalan 

dalam jaringan nirkabel ( wireless ) salah satunya dengan 

menggunakan telepon pintar ( smartphone ). Kemampuan layanan 

Voice over Internet Protocol ( VoIP ) ini berhungan erat dengan 

tingkat kestabilan suatu jaringan komputer. 
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Salah satu aplikasi yang berbasis Internet Protocol ( IP ) 

adalah dengan 3CX Phone System yang di desain dengan 

menggunakan Sistem Operasi Windows. 3CX Phone System ini 

yang telah mendukung sistem telepon standar Session Initiation 

Protocol ( SIP ) untuk signal suara ( voice ), video dan jaringan 

tradisional Public Switch Telephone Network ( PSTN ). 

Pengolahannya pun berbasis web, sehingga sangat mudah untuk 

di kelola. ( Solusitek, 2010 ). 

Alasan penulis memilih 3CX Phone System sebagai Tugas 

Akhir ini adalah cara mengkonfigurasi dan maintenen dapat melalui 

Web atau dapat melalui Graphical User Interface ( GUI ), sehingga 

mempermudah penggunaaannya. Walaupun hanya dengan 

menggunakan License Demo, aplikasi ini masih dapat digunakan 

untuk menjalankan lebih dari 2 ( dua ) smartphone, hanya saja 

dengan fitur – fitur yang sangat terbatas, serta menghemat waktu 

untuk konfigurasi, karena semua fasilitas dan fitur sudah disediakan 

di dalam database. Pada client ( softphone ) untuk Android pun 

mudah ditemukan dan telah tersedia di Google Play Store. 

Berdasarkan seluruh latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir “ Membangun 

Voice over Internet Protocol ( VoIP ) dengan 3CX Phone 

System di Windows menggunakan Android ”. 
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1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah dapat 

membuat konfigurasi server 3CX Phone System, yang berfungsi 

sebagai media dalam Internet Telephony, agar dapat saling 

berkomunikasi melalui jaringan nirkabel ( wireless ). 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini, yaitu 

memanfaatkan jaringan nirkabel ( wireless ) pada jaringan lokal 

dalam melakukan komunikasi suara, serta merancang 3CX Phone 

System menjadi server dan dapat digunakan oleh lebih dari satu 

atau dua telepon dalam jangkauan suatu area lokal jaringan 

nirkabel ( wireless ). 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan yang telah 

diuraikan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan 

di bahas, antara lain: 

a. Bagaimana cara membangun sebuah jaringan telepon 

lokal berbasis Internet Protocol ( IP ) dengan 

menggunakan 3CX Phone System pada sistem operasi 

Windows 7. 

b. Bagaimana mengimpelementasikan layanan Voice Over 

Internet Protocol ( VoIP ) ke dalam jaringan nirkabel 

menggunakan 3CX Phone System. 

 



5 
 

 
 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan yang ada akan di batasi dalam beberapa hal, 

antara lain: 

a. Penyusunan Tugas Akhir ini hanya sebatas pada jaringan 

lokal sederhana saja. 

b. Pembahasan akan dikhususkan hanya pada aplikasi 3CX 

Phone System, antara lain: 

i. Menambah dan menghapus ekstensi telepon. 

ii. Melihat status phone client yang digunakan. 

iii. Mempelajari jenis telepon yang digunakan, apakah 

login melalui smartphone ataukah melalui media 

yang lain. 

iv. Pada sisi client ( softphone ) menggunakan aplikasi 

yang disediakan oleh Google Play seperti 3CX 

phone System 12, Zoiper dan aplikasi lain yang 

mendukung Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 

dan Session Initiation Protocol ( SIP ). 

v. Tidak membahas kelebihan maupun kekurangan 

serta performa yang di miliki oleh 3CX, karena 

masih dalam status Demo License, yang hanya 

memungkinkan 2 ( dua ) buah simulasi telepon 

saja. 

 


