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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 

Menurut wikipedia, Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 

adalah teknologi yang memungkinan percakapan suara jarak jauh 

melalui media internet. Data suara di ubah menjadi sebuah kode 

digital dan dialihkan melalui jaringan yang mengirimkan paket data 

dan bukan lewat sirkuit telepon analog biasa. Kelebihan 

menggunakan Voice over Internet Protocol ( VoIP ) yaitu 

memungkinkan di gabung dengan jaringan telepon lokal yang 

sudah ada. Dengan adanya gateway bentuk jaringan Voice over 

Internet Protocol ( VoIP ) dapat disambungkan dengan Private 

Automatic Branch Exchange ( PABX ) yang ada di suatu instansi. 

Komunikasi antar instansi dapat menggunakan pesawat telepon 

biasa dan tidak diperlukan tambahan biaya untuk penambahan 

komunikasi suara ( voice ). Namun penggunaan Voice over Internet 

Protocol ( VoIP ) masih memiliki beberapa kelemahan yaitu kualitas 

suara ( voice ) tidak sejernih jaringan Public Switch Telephone 

Network ( PSTN ) yang merupakan efek dari kompresi suara 

dengan bandwidth yang kecil, serta adanya jeda dalam 

berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara, terkecuali 

menggunakan koneksi broadband. 
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Di bawah ini gambar skema diagram jaringan Voice over 

Internet Protocol ( VoIP ). 

 

Gambar 2.1. Skema Diagram Jaringan VoIP 

 

2.2. Cara Kerja Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 

Cara kerja Voice over Internet Protocol ( VoIP ) ini ada 

beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan 

panggilan, beberapa contoh metode yang sudah umum di ketahui, 

yaitu: 

- Analog Telephone Adaptor ( ATA ) 

Cara yang paling sederhana dan paling umum 

digunakan adalah dengan menggunakan suatu alat yang 

disebut Analog Telephone Adaptor ( ATA ). Analog 

Telephone Adaptor ( ATA ) memungkinkan menghubungkan 
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pesawat telepon biasa ke komputer atau disambungkan ke 

internet untuk di pakai Voice over Internet Protocol ( VoIP ). 

Analog Telephone Adaptor ( ATA ) adalah alat pengubah 

sinyal dari analog menjadi digital. Cara kerjanya adalah 

mengubah sinyal analog dari telepon dan mengubahnya 

menjadi data digital untuk ditransmisikan melalui internet. 

- IP Phone 

Pesawat telepon khusus ini hampir sama dengan 

telepon biasa, namun selain mempunyai konektor RJ-11 

standar, IP Phone ini juga mempunyai konektor RJ-45 dan 

dapat langsung dihubungkan dari telepon ke router atau pun 

sebaliknya dan di dalam IP Phone telah terpasang semua 

perangkat keras maupun lunak yang menunjang untuk 

melakukan pemanggilan telepon. 

- Computer-to-Computer 

Cara ini jelas merupakan cara paling mudah untuk 

melakukan panggilan Voice over Internet Protocol ( VoIP ), 

bahkan tidak perlu membayar untuk melakukan panggilan 

Sambungan Langsung Jarak jauh ( SLJJ ). Ada beberapa 

instansi yang menawarkan program yang harganya murah 

bahkan gratis yang dapat digunakan melakukan panggilan 

Voice over Internet Protocol ( VoIP ). 
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2.3. Komponen Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 

a) User Agent 

User Agent ada yang berupa software dan ada pula 

yang berupa hardware. User Agent seperti layaknya telepon 

yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan atau 

menerima telepon, baik berasal dari sambungan komputer 

dengan komputer, komputer dengan IP Phone, komputer 

dengan Public Switch Telephone Network ( PSTN ) dan 

adanya tambahan alat Analog Telephone Adapter ( ATA ). 

Jenis softphone yang digunakan yaitu  3CX Phone 

dan X-Lite dan jenis softphone untuk protokol H.323 adalah 

NetMeeting. 

b) Proxy 

Proxy merupakan software yang digunakan sebagai 

server yang menangani proses registrasi dan autentikasi 

pada user.  Proxy melakukan banyak proses yang membuat 

panggilan dapat terlaksana di antara user dan menampilkan 

proses panggilan yang terlihat dalam log di server. 

Jenis proxy yang digunakan pada softphone 3CX 

adalah outbond proxy server, yang berfungsi sebagai 

penyaring alamat proxy. 
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c) Protocol 

Protocol yang umum digunakan untuk signaling selalu 

berbasis Transfer Control Protocol ( TCP ) sedangkan untuk 

Real-time Transfer Protocol ( RTP )  yang digunakan adalah 

protokol berbasis User Datagram Protocol ( UDP ). Protokol 

signaling yang digunakan 3CX yaitu Session Initiation 

Protocol ( SIP ) yang menggunakan port 5060. 

d) Coder Decoder ( CODEC ) 

Coder Decoder digunakan untuk mengubah informasi 

sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat 

ditransmisikan melalui jaringan Internet Protocol ( IP ) 

dengan bandwidth tertentu dan mendapatkan informasinya 

kembali. 

Codec yang digunakan 3CX adalah G.711. Codec 

G.711 adalah suatu standar Internasional untuk kompresi 

audio dengan menggunakan teknik Pulse Code Modulation      

( PCM ) dalam pengiriman suara. Standar ini banyak 

digunakan oleh Operator Telekomunikasi termasuk PT. 

Telkom sebagai penyedia jaringan telepon terbesar di 

Indonesia. 
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2.4. Protocol Signaling Voice over Internet Protocol ( VoIP ) 

a) Protocol H.323 

Protocol H.323 merupakan protokol standar yang 

direkomendasikan oleh ITU-T serta merupakan protokol 

yang memayungi beberapa protokol lain yang terlibat dalam 

proses transmisi multimedia. 

Komponen dari protokol H.323, yaitu:  

i. Terminal 

Digunakan untuk  komunikasi multimedia real-

time dua arah. Terminal H.323 dapat berupa Personal 

Computer ( PC ) atau alat lain yang berdiri sendiri 

yang dapat menjalankan aplikasi multimedia. 

ii. Gateway 

Digunakan untuk menghubungkan dua atau 

lebih jaringan yang berbeda yaitu antara  jaringan 

H.323 dan jaringan non H.323, sebagai contoh 

gateway yang dapat menghubungkan dan 

menyediakan komunikasi antara terminal H.233 

dengan jaringan telepon. 

iii. Gatekeeper 

Gatekeeper merupakan komponen yang paling 

penting dalam sistem protokol H.323. Entitas ini 

merupakan komponen opsional. Gatekeeper 

menyediakan layanan call control, bekerja sama 
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dengan terminal, Multipoint Control Unit ( MCU ) dan 

Gateway. Komponen ini juga dapat melakukan fungsi 

opsional seperti Call Control Signaling, Call 

Authorization, Bandwidth Management dan Call 

Management.  

iv. Multipoint Control Unit ( MCU ) 

Entitas Multipoint Control Unit ( MCU ) adalah 

sebuah endpoint pada Local Area Network ( LAN ), 

yang mendukung konferensi point-to-point dan 

multipoint. Terdiri dari Multipoint Controller  ( MC ) dan 

opsional Multipoint Processor ( MP ). 

b) Session Initiation Protocol ( SIP ) 

Session Initiation Protocol ( SIP ) adalah peer-to-peer 

signaling protokol, yang dikembangkan oleh Internet 

Engineering Task Force ( IETF ), yang mengijinkan endpoint 

untuk memulai dan mengakhiri sesi komunikasi. Protokol ini 

didefinisikan pada RFC 2543 dan menyertakan elemen 

protokol lain yang dikembangkan oleh Internet Engineering 

Task Force   ( IETF ), mencakup Hypertext Transfer Protokol 

( HTTP ) yang diuraikan pada RFC 2068, Simple Mail 

Transfer Protokol ( SMTP ) yang diuraikan pada RFC 2821, 

dan Session Description Protocol ( SDP ) yang diuraikan 

pada RFC 2327. 
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2.4.1. Arsitektur Protocol H.323 

Protokol H.323 merupakan suatu standar International 

Telecommunications Union – Telecommunications ( ITU-T ) yang 

menentukan komponen protokol dan prosedur komunikasi audio, 

video dan data real-time, melalui jaringan berbasis paket ( packet-

based network ). Protokol H.323 dapat diterapkan pada berbagai 

aplikasi komunikasi dan juga dapat diterapkan dalam point-to-point 

serta dapat digunakan dalam aplikasi multipoint conference. Berikut 

ini beberapa penjelasan mengenai arsitektur protokol H323, yaitu: 

- G.7xx Codecs ( Audio Codec ) 

Rekomendasi ini mendefinisikan mengenai coding 

dan decoding sinyal suara analog ke format digital beserta 

dengan format kompresinya. Contohnya: G.711, G.729, 

G.722 , dan lain – lain.  

- H.26x Codecs ( Video Codec ) 

Rekomendasi mengenai proses digitalisasi sinyal 

video analog. Contohnya: H.261 dan H.263 

- H.225.0 

Jika gatekeeper terdapat dalam suatu network atau 

jaringan, maka H.225.0 mengatur proses registrasi terminal 

ke gatekeeper dan mengatur proses administrasi di jaringan 

tersebut. Jika gatekeeper tidak ada, maka H.225 digunakan 

untuk proses setup dan clear down panggilan, bekerja sama 

dengan protokol Q.931. 



14 
 

 
 

- H.245 

Protokol H.245 ini berfungsi membangun kanal logikal 

( logical channel ) yang akan menjadi kanal transmisi media. 

Setelah proses setup hubungan antara dua endpoint 

berhasil dilakukan menggunakan H.225.0 dan Q.931. 

- Q.931 

Protokol Q.931 digunakan bersama H.225.0 untuk 

membangun hubungan H.323, H.225.0 disisipkan dalam 

pesan User to User Information Element ( UUIE ) dari Q.931 

untuk menyediakan informasi tambahan yang tidak tersedia 

dalam format Q.931 seperti informasi mengenai alamat 

jaringan. 

- Real-time Transport Protocol ( RTP ) 

Protokol ini digunakan untuk mendapatkan transmisi 

multimedia suara dan video secara real-time. Pada saat 

ditransmisikan melalui alamat jaringan, Real-time Transport 

Protocol ( RTP ) menempati layer bawah User Datagram 

Protocol ( UDP ).  

- Real Time Transport Control Protocol ( RTCP ) 

Protokol ini hampir sama dengan Real-time Transport 

Protocol ( RTP ), yang mendefinisikan mekanisme 

pengawasan terhadap kualitas penerimaan media yang 

ditransmisikan menggunakan Real-time Transport Protocol   

( RTP ) dalam suatu sesi real-time. 
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- T.120 

Protokol untuk mengatur pertukaran data pada saat 

terjadi panggilan multimedia. 

Di bawah ini gambar Arsitektur Protokol H.323 

 

Gambar 2.2. Arsitektur Protocol H.232 

 

2.4.2. Arsitektur Session Initiation Protocol ( SIP ) 

Arsitektur Session Initiation Protocol ( SIP ) terdiri dari dua 

komponen yaitu user agent dan servers. User agent merupakan 

endpoint dari sistem yang memuat dua sub sistem yaitu User Agent 

Client ( UAC ) yang membangkitkan requests dan User Agent 

Server ( UAS ) yang merespon requests. 
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Dua elemen ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.3 Arsitektur SIP 

Session Initiation Protocol ( SIP ) server adalah kesatuan 

fungsi logic, di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. 

Fungsi dari empat server tersebut, yaitu: 

- Proxy Server  

Merupakan host jaringan yang berperan sebagai 

server yang meroutingkan request ke tujuan dan juga 

membuat kebijakan seperti meyakinkan pemakai tertentu 

diizinkan untuk melakukan panggilan. Proxy harus bertindak 

sebagai server dan client, proxy server harus mengarahkan 

Session Initiation Protocol ( SIP ) request pada user agent 

server, dan mengarahkan Session Initiation Protocol ( SIP )  

response pada user agent client. 
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- Redirect Server 

Merupakan server logika yang mengarahkan suatu 

client pada perangkat pengganti dari Uniform Resource 

Indicators ( URIs ) untuk menyelesaikan tugas request. 

- Registrar Server 

Yang berfungsi menerima dan memproses pesan 

pendaftaran yang mengijinkan lokasi dari suatu end point 

dapat diketahui keberadaannya. 

- Location Server 

Menyediakan service untuk database abstrak yang 

berfungsi mentranslasikan alamat dengan data keterangan 

yang ada pada domain jaringan. 
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2.5. Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang di 

rancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar 

dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, 

Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian 

membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini di rilis secara 

resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open 

Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan – perusahaan 

perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang 

bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. 

Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka, dan Google 

merilis kodenya di bawah Lisensi Apache. Kode dengan sumber 

terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan 

perangkat lunak untuk di modifikasi secara bebas dan 

didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan 

pengembang aplikasi. Selain itu, Android memiliki sejumlah besar 

komunitas pengembang aplikasi yang memperluas fungsionalitas 

perangkat, umumnya ditulis dalam versi kustomisasi bahasa 

pemrograman java. ( Wikipedia, 2014). 
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2.6. Jaringan Nirkabel ( Wireless ) 

Menurut wikipedia, Jaringan nirkabel ( wireless ) merupakan 

bidang yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer 

tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering di pakai 

untuk jaringan komputer baik jarak dekat ( beberapa meter atau 

memakai alat pemancar ) maupun jarak jauh ( lewat satelit ). 

Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer 

dengan sistem komputer yang lain dengan menggunakan beberapa 

macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, 

gelombang mikro dan gelombang infra merah. Keuntungan, ketika 

menggunakan jaringan nirkabel ( wireless ) menurut wikipedia, 

penggunaan jaringan nirkabel memberikan kemudahan untuk 

mengakses informasi di mana pun pengguna berada, selama dapat 

menjangkau jaringan nirkabel tersebut. Seorang pengguna yang 

berada di lokasi mana saja, di kantor atau di ruangan yang 

mempunyai public hotspot selalu dapat terhubung ke internet, 

sehingga komunikasi serta proses mendapatkan data atau 

informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Di samping itu ada 

kekurangan dalam menggunakan jairngan nirkabel ( wireless ). 

Karena jaringan nirkabel ( wireless ) adalah transmisi data yang 

dapat di 1tangkap dan di sadap oleh siapa saja, sehingga banyak 

sekali tipe serangan yang terjadi pada jaringan nirkabel. Namun, 

ada beberapa teknik optimalisasi jaringan nirkabel untuk 

pencegahan preventif. 
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2.7. Topologi Jaringan Nirkabel ( Wireless ) 

Teknik jaringan nirkabel berbasis wireless atau Wireless 

Local Area Network ( WLAN ) bertumpu pada konsep yang 

ditentukan oleh standar IEEE 802.11 tepatnya IEEE 802.11b. 

dalam penerapan Voice over Internet Protocol ( VoIP )  mendukung 

2 ( dua ) topologi dasar, yaitu: 

- Infrastruktur 

Topologi ini terdiri dari server dan beberapa terminal 

pengguna, dimana komunikasi antara terminal harus melalui 

server terlebih dahulu. Nama lain dari topologi ini adalah star 

network atau hub based. Dengan menggunakan topologi ini 

dapat mencakup daerah yang cukup luas, transmisi relatif 

efisien, dan desain terminal pengguna cukup sederhana 

karena kerumitan ada pada server, dan kelemahan topologi 

ini delay nya besar dan jika server rusak, maka jaringan tidak 

dapat bekerja. Ciri dari topologi ini akan selalu terdapat 

Perangkat Access Point sebagai konsentrator jaringan. Di 

bawah ini gambar skema topologi jaringan infrastruktur 

 

Gambar 2.4. Skema Topologi Jaringan Infrastruktur 
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- Ad hoc 

Topologi ini dapat mendukung operasi mobile dan 

merupakan solusi ideal untuk jaringan atau disebut juga peer 

to peer, dimana semua terminal berkomunikasi satu sama 

lain tanpa memerlukan server. Topologi ini kebalikan dari 

topologi yang di atas di mana apabila salah satu terminal 

rusak maka jaringan tetap berfungsi, delay kecil, 

kompleksitas perencanaan minimum. Namun kelemahannya 

adalah tidak memiliki unit pengontrol jaringan. 

Di bawah ini gambar skema topologi jaringan Ad hoc 

atau peer to peer. 

 

Gambar 2.5. Skema Topologi Jaringan Ad hoc 

 

 

 

 

 

 

https://riantopasbar.files.wordpress.com/2012/11/ad-hoc1.jpg
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2.8. Perancangan Alat 

Alat yang akan digunakan untuk mengimplementasikan 

Tugas Akhir ini, antara lain: 

 Wireless Router atau Access Point yang akan digunakan 

untuk mengimplementasikan Voice over Internet Protocol 

( VoIP ) ini menggunakan D-Link DIR-600L Wireless 

N150 D Link Cloud Router. 

 Sebuah komputer atau notebook yang memiliki Sistem 

Operasi Windows 7 dan memiliki Wireless LAN Card. 

 Smartphone dengan Sistem Operasi Gingerbread dan 

Jelly Bean dan dapat menggunakan jaringan wireless. 

 

2.9. Perancangan Sistem 

2.9.1. Kebutuhan Sistem 3CX Phone System 

Berikut ini syarat minimal yang dibutuhkan 3CX Phone 

System, yaitu: 

 Sistem Operasi Windows 7, Windows Server 2008, Windows 

Server Revisi 2, Windows 8 dan Windows Server 2012. 

 Minimal memiliki NET Framework versi 4 ( empat ) atau 

diatasnya. 

 Memiliki Port 5060 untuk Sesssion Initiation Protocol ( SIP ) 

dan Port 5090 untuk tunnel-optional. Di dalam Windows 

harus terbuka atau tidak digunakan. 

 Port 5480 – 5488 di Local Machine Windows harus bebas 

atau tidak di pakai oleh program atau sistem yang lain. 

 Port 5000 yang akan digunakan untuk Web Services 

khususnya Internet Information Service ( IIS ) dan abyss. 
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 Minimum Random Access Memory ( RAM ) yang dibutuhkan 

1 ( satu ) Gigabyte atau lebih tinggi. 

 Minimum processor yang dibutuhkan, Pentium IV ( empat ) 

atau spesifikasi processor yang lebih tinggi. 

 Apabila menggunakan Windows Server 2008 atau Windows 

Server 2012, terlebih dahulu non aktifkan fitur Internet 

Explorer Enhanced Security Configuration ( IE ESC ). 

 Terdapat Internet Explorer, Firefox atau Google Chrome. 

 

2.9.2. Kebutuhan Sistem Android 

Berikut ini syarat minimal yang dibutuhkan oleh client 3CX,, 

yaitu: 

 Membutuhkan Random Access Memory ( RAM ) minimal 

256 Mega Byte.  

 Memiliki Sistem Operasi minimal Android OS 

Gingerbread. 

 Memiliki Wireless Local Area Network ( WLAN ) 802.11 

a/b/g/n. 
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2.10. Skema Topologi 3CX 

Di bawah ini gambar skema topologi jaringan 3CX yang 

diimplementasikan dalam Tugas Akhir. 

 

Gambar 2.6. Skema Topologi Jaringan 3CX 

Wireless Router akan mengirimkan Internet Protocol ( IP ) 

Address ke semua perangkat mobile ( smartphone ) dan leptop. 

Serta pada client diletakkan aplikasi softphone 3CX yang bertindak 

sebagai user agent, dan aplikasi softphone 3CX diletakkan pada 

seluruh smartphone, yaitu smartphone Advan S5E, Samsung GT-

S5360, Samsung Ace 3 dan Asus Zenfone 4, sedangkan pada 

leptop diletakkan aplikasi 3CX Phone System dan bertindak 

sebagai server. 

 


