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ABSTRAK 

Feni Sugiarti. 2015 . Analisis dan Perancangan Teknologi VoIP Pada Jaringan 

Kantor Administrasi SMK Negeri 1 Adiwerna Kab Tegal. Pembimbing 

Tatyantoro Andrasto, S.T. ,M.T. Program Studi S-1 Pendidikan Teknik 

Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

 

Kebutuhan komunikasi di SMK Negeri 1 Adiwerna semakin meningkat. 

Saat ini kebutuhan komunikasi tersebut ditunjang oleh adanya sistem komunikasi 

PABX. Sistem komunikasi PABX ini mempunyai kelemahan yaitu hanya dapat 

dijangkau pegawai atau pejabat sekolah yang lain yang berada dalam ruangan dan 

tidak bisa menjangkau mobilitas antar pegawai di luar ruangan. Kelemahan ini 

sementara ini diatasi dengan menggunakan telepon seluler yang berakibat pada 

biaya komunikasi yang tinggi yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan 

komunikasi tersebut secara pribadi. Berdasarkan masalah di atas maka penelitian 

ini bertujuan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di SMK Negeri 1 

Adiwerna dengan menyelenggarakan sistem komunikasi yang murah yaitu 

komunikasi VoIP( Voice Over Internet Protocol ). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

pengembangan (research and development) dengan server Asterisk dan client 

Zoiper. Hasil penelitian menunjukan bahwa VoIP digunakan untuk menghasilkan 

komunikasi yang efektif dan efisien. Penelitian tahap uji kelayakan merupakan 

penelitian dengan melibatkan 10 ahli dari SMK Negeri 1 Adiwerna. Ahli mengisi 

angket yang berisi mengenai pernyataan beberapa aspek kelayakan VoIP. 

Dari hasil penelitian uji kelayakan VoIP dibagi dalam beberapa pengujian, 

diantaranya pengujian pada client, pengujian pada sistemdan pengujian dari 

beberapa ahli/pakar. Pengujian dari beberapa ahli menunjukkan, aspek cara kerja 

VoIP memperoleh hasil skor 76,667. Aspek kemudahan VoIP mendapatkan hasil 

skor 83,333 . Aspek Manfaat VoIP mendapatkan hasil skor 84,1667. 

 

Kata Kunci : PABX,VoIP, Research and Development, Asterisk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

SMK Negeri 1 Adiwerna mempunyai visi yaitu menjadi pusat 

pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia terampil, mandiri, 

professional serta memiliki kepedulian terhadap perlindungan dan lingkungan. 

Sementara salah misi SMK Negeri 1 Adiwerna adalah  memberdayakan  seluruh 

potensi sekolah dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan pelayanan prima 

kepada siswa dan masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, dibutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai. Salah satu sarana dan prasarana yang dirasakan sangat 

menunjang efektifitas dan efisiensi kinerja di SMK Negeri 1 Adiwerna adalah 

sarana dan prasarana komunikasi. Saat ini komunikasi yang ada untuk menunjang 

kinerja antar bagian adalah telepon konvensional berupa Private Automatic 

Branch Exchange (PABX). 

PABX yang digunakan mempunyai server atau pusat layanan di kantor 

tata usaha dengan dua puluh empat line cabang telepon tersedia. Secara 

keseluruhan jumlah staf karyawan dan guru yang bekerja di SMK Negeri 1 

Adiwerna lebih dari 200 (dua ratus) personil. Sangat dirasakan bahwa 

keterbatasan sarana komunikasi PABX yang ada mengurangi kelancaran 

komunikasi antar bagian yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dan 

efektifitas kerjanya. Media komunikasi PABX yang sudah ada saat ini dalam 
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pemanfaatannya pun masih mempunyai keterbatasan hanya mampu melayani 

komunikasi antar ruangan. 

Untuk saat ini, keterbatasan sarana komunikasi PABX diatasi dengan 

menggunakan alat komunikasi selular dengan berbagai macam pilihan operator 

dan handshet. Penggunaan alat komunikasi selular ini, berakibat pada naiknya 

jumlah pemakaian pulsa oleh tiap personil yang mana bukan merupakan tanggung 

jawab dari anggaran biaya sekolah namun terasa memberatkan bagi warga sekolah 

khususnya pegawai tata usaha dan guru. Walau bagaiamanapun, hal ini tetap 

dilakukan mengingat pentingnya dilakukan komunikasi untuk menunjang kinerja 

keseluruhan sistem di SMK Negeri 1 Adiwerna. 

Dari uraian di atas, penting untuk segera diusahakan dan diadakan suatu 

sarana komunikasi yang memadai, yang mampu mengatasi masalah pada sarana 

komunikasi yang ada. Solusi dari masalah ini adalah pemanfaatan teknologi VoIP. 

VoIP merupakan sistem komunikasi suara dan gambar yang 

memanfaatkan fasilitas internet dan jaringan komputer. Sementara jaringan 

internet dan komputer sudah tersedia di SMK Negeri 1 Adiwerna. Jaringan 

internet dan komputer  yang sudah ada di SMK Negeri 1 Adiwerna telah 

digunakan dalam proses p embelajaran online maupun sebagai sarana dalam 

mendukung kebutuhan sistem komunikasi dan informasi. 

VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang 

menawarkan fasilitas telepon melalui jaringan komputer yang berbasis Internet 

Protocol (IP). Teknologi ini bekerja dengan mengubah suara menjadi kode-kode 

digital dan kemudian melewatkan paket- paket data melalui jaringan internet dan  
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juga memungkinkan pemakaian biaya yang dikarenakan tidak membutuhkan 

infrastruktur baru untuk komunikasi suara, walaupun penggunaan lebar data 

(bandwith) yang lebih kecil dibandingkan telepon biasa. 

Penggunaan teknologi VoIP yang lebih efisien akan semakin dipermudah 

karena dapat digabungkan dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada, dengan 

menggunakan VoIP gateway atau telepon analog yang akan disambungkan 

dengan PABX dari PT  Telkom. Setiap individu dapat membangun dan 

mengembangkan infrastrukturnya secara mandiri, dikarenakan penggunaan sitem 

berbasis open source yang memang dikhususkan untuk menangani VoIP. 

 VoIP merupakan suatu teknologi yang bisa memanfaatkan jaringan 

komputer dan jaringan internet, sebagai media komunikasi suara. Dengan 

menggunakan VoIP, komunikasi dapat dilakukan di mana saja melalui internet 

atau jaringan LAN seperti menggunakan telepon biasa. Selain itu, VoIP masih 

memungkinkan untuk dikembangkan agar dapat berkomunikasi dengan 

menggunakan gambar dan video karena didukung oleh teknologi yang memadai. 

 Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pemakaian telepon 

konvensional biaya telepon yang harus dikeluarkan juga meningkat, bahkan 

pemasangan telepon konvensional dibatasi karena terbentur pada sulitnya 

pengaturan pengkabelan di dalam kantor. Kondisi seperti ini juga ditemui pada 

kantor Tata Usaha di SMK Negeri 1 ADIWERNA. Oleh karena itu dilakukan 

suatu penelitian untuk merancang jaringan komunikasi berbasis VoIP yang dapat 

memanfaatkan jaringan komputer yang sudah ada dan dapat memaksimalkan 

jaringan komunikasi di dalam lingkungan kantor Tata Usaha di SMK Negeri 1 
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ADIWERNA, dengan menghasilkan kualitas suara yang baik dan hemat 

penggunaan bandwidth, sehingga mengurangi resiko terganggunya aktifitas 

jaringan yang lain. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang tertulis di atas, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan jaringan komunikasi PABX di SMK Negeri 1 

Adiwerna sebagai berikut : 

1. Komunikasi PABX yang ada hanya mampu melayani pegawai antar ruang. 

2. Komunikasi PABX yang ada belum mampu melayani kebutuhan 

komunikasi antar personal. 

3. Komunikasi PABX yang ada, belum mampu dinikmati oleh siswa. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah dilakukan pada perancangan dan 

implementasi Voip untuk mengatasi biaya pemasangan PABX dan untuk 

mengatasi keterbatasan ruang sehingga mobilitas dan jangkauanya lebih luas. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam skripsi ini, penulis akan memberikan suatu solusi tentang : 

1. Bagaimana merancang sitem komunikasi suara yang murah di kantor 

Tata Usaha SMK Negeri 1 ADIWERNA dengan teknologi VoIP untuk 

menggantikan sitem PABX dan PSTN. VoIP dengan software 

ASTERIK NOW sebagai VoIP server di SMK Negeri 1 ADIWERNA. 

2. Bagaimana perbandingan efektifitas dan efisiensi sistem PABX 

konvensional dengan sistem VoIP. 
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1.5 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai melalui skripsi ini : 

1. Merancang sitem komunikasi suara yang murah di kantor Tata Usaha 

SMK Negeri 1 ADIWERNA dengan teknologi VoIP untuk 

menggantikan sitem PABX dan PSTN. 

2. Untuk mengetahui perbandingan efektifitas dan efisiensi sitem PABX 

konvensional dengan sitem VoIP.  

1.6 Manfaat 

Manfaat dari adanya VoIP  di SMK Negeri 1 ADIWERNA yaitu sebagai 

media komunikasi antar bidang serta personal dalam ruang lingkup di SMK 

Negeri 1 ADIWERNA yang dapat digunakan dengan mudah melalui jaringan 

komputer yang sudah ada. Diharapkan juga bisa menghemat biaya komunikasi 

antar staf di SMK Negeri 1 ADIWERNA sehingga dapat meningkatkan kinerja 

dam memudahkan proses administrasi di SMK Negeri 1 ADIWERNA. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 PABX (Private Automatic Branch Exchange) 

PABX merupakan sentral mini digital yang terpasang di rumah, 

perkantoran, dengan jumlah sambungan yang terbatas. Semua user yang 

terhubung atau tersambung pada suatu PABX yang sama bisa saling 

berkomunikasi dengan menggunakan saluran lokal. ( Dasar Telepon PABX ) 

2.1.1 Bagian-bagian PABX 

1. CPU (Central Processing Unit)  

CPU berfungsi sebagai pusat pengendalian system dan mengontrol kerja 

system. 

Bagian-bagianCPU : 

a. Interface RS-232 

Digunakan untuk hubungan ke Maintenance Operating Console (MOC) 

untuk instalasi program yang akan digunakan dalam system. 

b. PeralatanMemori 

Terdiridari ROM dan RAM. 

c. Time Division Switch (TDSW) 

Melakukan proses penyambungan kanal bicara antar pelanggan. 

d. Digital Tone Generator (DTG)  

Untuk membangkitkan sinyal digital 
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e. Conference Trunk (CFT)  

Untuk memungkinkan pembicaraan tiga pelanggan (conference). 

f. Public Branch Register (PBR) 

Adalah register yang berisi nomor masing-masing pelanggan yang telah 

diprogram. 

g. Public Branch Sender (PBSD) 

Berfungsi menyimpan sementara nomor pelanggan pemanggil, sebelum 

terhubung ke tujuan. 

h. Microprocessor (MP) 

Mengatur kerja masing-masing peralatan yang terdapat dalam CPU. 

2. LINE TRUNK (LTA)  

Berfungsi mengatur line-line yang dapat digunakan untuk penyambungan 

serta mengontrol trunk,menghitung dial pulsa. Terdiri dari : 

a. Line Circuit (LC) 

Penghubung antar sentral dengan pelanggan, setiap pelanggan 

memerlukan sebuah LC mencatuarus loop DC. 

b. Central Office Trunk (COT) 

      Penghubung antara sentral PABX dengan saluran Telkom. 

c.  Firmware Processor (FP)  

           Mengatur kerja peralatan yang terdapat pada Line Trunk. 

ContohPenomoran pada PABX  

 Lantai 1:100, 101,102 

 Lantai 2:200, 201, 202 
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 Lantai 3:300, 301, 302 

 Lantai 4:400, 401, 40 

2.1.2 Cara kerja PABX 

a. Ketika pelanggan pemanggil off hook, secara otomatis kita  mengirim 

sinyal ke PABX yang PABX mengerti (dial tone).  

b. Kemudian ketika mendial digit, PABX mengetahui apakah ini merupakan 

panggilan internal atau external. 

c. Proses routing dimulai. Jika internal maka dikirim ke PABX tidak 

menggunakan“trunk”pada sisi luar.Namun jika external, dimulai dengan 

mencari nomor-nomor yang kita dial lalu mengirim informasi ke Central 

Office atau PABX lain. 

d. Pada beberapa kasus, panggilan eksternal hanya dapat dilakukan dengan 

memasukkan kode-kode ( password ) tertentu sebelum mendial nomor 

eksternal. 

2.1.3 Fitur-fitur PABX 

1. Call Pickup 

Layanan ini disediakan untuk pengambilan nomor ekstensi lain oleh 

ekstensi yang terdekat ( dalam satu grup ), jika pengguna 

ekstensi lain tersebut tidak berada di tempat. 
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Gambar 1. Mekanisme Call Pick UP 

2. Call Forward / Divert 

Ada 3 jenis : 

a. Call Forward All Calls 

b. Call Forward No Answer 

c. Call Forward Busy Line 

 

 

Gambar 2 Mekanisme Call Forward No Answer 
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Call Back saat ada panggilan ke sebuah nomor ekstensi tertentu, kebetulan nomor 

ekstensi tersebut sedang bicara, maka pemanggil hanya perlu menekan kode 

tertentu, kemudian On Hook. Saat nomor yang dituju selesai bicara / on hook, 

pemanggil mendengar nada panggil. Jika pemanggil Off Hook langsung 

tersambung ke tujuan ( tanpa tekan nomor lagi ). 

 

Gambar 3 Mekanisme Call Back 

3. Hunting 

a. Proses pemberian sebuah nomor ekstensi kepada beberapa jalur pemakai.  

b. Pemberian hanya sebuah nomor ini dimaksudkan untuk memudahkan 

mengingat bagi pemanggil. 
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Gambar 4 Mekanisme Hunting  

KeuntunganMenggunakan PABX  

a. Seluruh user dapat melakukan komunikasi cukup hanya dengan menekan 

nomor ekstensi. 

b. Menghemat pengeluaran biaya untuk berkomunikasi dalam satu lingkup 

jalur ekstension PABX. 

c. Dapat menghubungkan antar ekstensi dalam suatu jaringan PABX tanpa 

menggunakan sentral TELKOM. 

KerugianMenggunakan PABX  

a. Tidak bisa melakukan sambungan / komunikasi keluar secara  bersamaan 

jika saluran keluar yang tersedia jumlahnya sendikit / lebih kecil dari 

jumlah user-user yang ada dalam PABX tersebut. 

b. Diperlukanya PABX dimana PABX digunakan untuk menghubungkan 

antar ekstensi dalam suatuj aringan PABX 

c. Pemanfaatan layanan PABX dikenakan biaya abodemen untuk 

berlangganan. 
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2.2. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat 

lainnya yang saling terhubung satu sama lain melalui sebuah atau beberapa media 

perantara.Media perantara dapat berupa kabel ataupun nirkabel ( wireles ). Karena 

keterhubungannya, setiap komputer dapat saling berkomunikasi, bertukar 

informasi, ataupun berbagi perangkat. (Computer Network ,Tanenbaum : 2000) 

 Para ahli membagi jaringan komputer berdasarkan beberapa klasifikasi 

yaitu berdasarkan area atau skala, media penghantar dan fungsi. 

1. Berdasarkan Area 

a. Local Area Network (LAN ) 

Local Area Network adalah jaringan lokal yang dibuat pada area 

tertutup.Contohnya, jaringan komputer digedung kantor atau 

laboratorium komputer. 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

Metropolitan Area Network menggunakan metode yang sama dengan 

LAN namun daerah cakupannya lebih luas. Contohnya, jaringan 

kampus, antar kantor, antar kota, bahkan antar provinsi. 

c. (Wide Area Network) WAN 

Wide Area Network cakupannya lebih luas daripada MAN. Cakupan 

WAN biasanya meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan 

satu benua. Metode yang digunakan adalah pengembangan dari LAN 

dan WAN. 
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d. Internet 

Internet adalah interkoneksi jaringan-jaringan komputer yang ada di 

dunia. Sehingga cakupannya sudah satu planet, tidak menutup 

kemungkinan mencakup antar planet. Koneksi antar jaringan komputer 

dapat dilakukan berkat dukungan protokol yang khas, yaitu Internet 

Protokol (IP). 

2. Berdasarkan Media Penghantar 

a. Wire Network  

Wire Network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel 

sebagai media penghantar. Kabel yang digunakan umumnya berbahan 

dasar tembaga. Ada juga jenis kabel lain menggunakan bahan sejenis 

fiber optik. Bahan dasar kabel mempengaruhi kecepatan komunikasi 

data.Bahan tembaga biasa digunakan pada LAN, sedangkan untuk 

MAN dan Wan menggunakan kabel tembaga dan serat optik. 

b. Wireless Network 

Wireless Network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan 

media penghantar gelombang radio atau cahaya infrared. Frekuensi 

yang digunakan pada radio untuk jaringan komputer biasanya 

menggunakan frekuensi tinggi, yaitu 2,4 GHz dan 5,8GHz. Sedangkan 

penggunaan infrared umumnya terbatas untuk jaringan point to point 

saja. 
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3. Berdasarkan Fungsi 

a. Client Server 

Client server adalah jaringan komputer yang salah satu (boleh lebih) 

komputer difungsikan sebagai server yang menyediakan layanan 

(service) bagi para client. Layanan yang diberikan bisa berupa akses 

Web, e-mail, file, dan lain-lain. Client server banyak dipakai pada 

internet. Namun LAN atau jaringan lain pun bisa 

mengimplementasikan client server, tergantung kebutuhan. 

b. Peer to Peer 

Peer to Peer adalah jaringan komputer dimana setiap komputer bisa 

menjadi server sekaligus client. Setiap komputer dapat menerima dan 

memberikan akses dari atau ke komputer lain. Peer to Peer banyak 

diimplementasikan pada LAN. Walaupun dapat diimplementasikan 

pada MAN, WAN dan Internet, namun kendalanya pada masalah 

manjemen dan keamanan, karena sulit untuk diatur ketika pengguna 

sudah terlalu banyak. 

2.2.1 Protokol Jaringan TCP/IP 

Sejauh ini sering dijumpai kata protokol, akan tetapi cukup sulit 

mendefinisikan protokol. Protokol adalah sekumpulan aturan dalam komunikasi 

data sehingga dapat mengatur tejadinya hubungan dan perindahan data dari dua 

atau lebih komputer. Kebanyakan protokol memiliki salah satu beberapa 

karakteristik sebagai berikut : 
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1. Melakukan deteksi apakah ada koneksi fisik yang dilakukan oleh komputer 

atau mesin lain. 

2. Melakukan handshaking, proses dimana dua komputer saling menerima data. 

3. Menjadi negosiator berbagai macam karakteristik koneksi. 

4. Mengatur bagaimana mengawali dan mengakhiri satu pesan. 

5. Menetukan format pesan. 

6. Melakukan error detection dan error correction saat tersjadi kerusakan pada 

pesan. 

7. Mengakhiri suatu koneksi. 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) adalah protokol 

jaringan paling terpopuler, dan dasar dari pada jaringan Internet.Kemampuan 

routing TCP/IPmemberikan kemudahan maksimum dalam sebuah jaringan usaha 

yang luas. TCP/IP secara teori terdiri atas empat layer (lapisan) kumpulan 

protokol antara lain : 

1. Network Interface Layer 

Sering disebut juga Physical layer. Berfungsi melakukan frame-frame data 

yang akan dikirim maupun diterima dari media jaringan.Protokol yang 

berjalan dalam lapisan ini adalah beberapa arsitektur jaringan lokal seperti: 

ethernet, Token Ring, serta layanan teknologi WAN seperti POTS (Plain 

Old Telephone Service), ISDN (Integrated Services Digital Network), 

Frame Relay, dan ATM (Asynchronous Transfer Mode). 

 

 



16 
 

 
 

2. Internetworking layer 

Sering disebut juga Internet layer, bertanggung jawab dalam proses 

pengiriman peket ke alamat yang tepat.Protokol yang digunakan pada 

layer ini yaitu : Internet Protocol (IP), Internet Control Message Protocol 

(ICMP), Address Resolution Protocol (ARP), Reverse ARP (RA ARP).  

3. Host-to-Host layer 

Sering disebut juga Transport layer.Bertanggung jawab untuk membuat 

komunikasi antar dua host. Layer ini menyediakan layanan pengiriman 

dari sumber data menuju ke tujuan data dengan cara membuat logical 

connection di antara kedua host. Juga bertugas memecah data dan 

menyatukan kembali data yang diterima dari application layer ke dalam 

aliran data yang sama anatar sumber dan pengiriman data. 

Ada dua cara pengiriman data, connection-oriented (TCP) dan connection-

less-oriented (UserDatagramProtocol/UDP). Protocol TCP memiliki 

orientasi terhadap reliabilitas data, sedangkan protokol UDP lebih 

berorientasi kepada kecepatan pengiriman data.  

4. Application layer 

Bertugas menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Layer ini 

menangani high-level protocol, masalah representasi data, proses 

encoding, dan dialog control yang memungkinkan terjadinya komunikasi 

antar-aplikasi jaringan. Protokol-protokol pada layer ini antara lain : 

Telnet, DHCP (Dynamic Host Control Protocol), DNS (Domain Name 
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Sistem), HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), FTP (File Transfer 

Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), dan lain-lain. 

2.3 VoIP 

Teknik dasar Voice over Internet Protocol atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan kemampuan melakukan 

percakapan telepon dengan menggunakan jalur komunikasi data pada suatu 

jaringan (networking). Sehingga teknologi ini memungkinkan komunikasi suara 

menggunakan jaringan berbasis IP (Internet Protocol) untuk dijalankan di atas 

infrastruktur jaringan packet network. Jaringan yang digunakan bisa berupa 

internet atau intranet. Teknologi ini bekerja dengan jalan mengubah suara menjadi 

format digital tertentu yang dapat dikirimkan melalui jaringan IP. 

 Tujuan pengimplementasian VoIP adalah untuk menekan biaya 

operasional perusahaan maupun individu dalam komunikasi jarak jauh 

(Interlokal). Penekanan biaya itu dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan 

jaringan data yang sudah ada. Sehingga apabila kita ingin membuat jaringan 

telekomunikasi VoIP tidak perlu membangun infrastruktur baru yang 

mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dengan menggunakan jaringan data yang 

ada, maka kita melakukan percakapan interlokal maupun internasional hanya 

dikenakan biaya lokal melalui PSTN. Internet telephony lebih mengacu pada 

layanan komunikasi suara (voice), faksimili, dan voice messaging application. 

Teknologi ini pada dasarnya mengkonversi sinyal analog (suara) ke format digital 

dan kemudian dikompres atau ditranslasikan ke dalam paket-paket IP yang 

kemudian ditransmisikan melalui jaringan internet. 
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Gambar 5 Gambaran VoIP 

 VoIP dalam penerapnnya menggunakan sitem jaringan LAN dan Protokol-

Protokol VoIP. Standarisasi protokol komunikasi pada teknologi VoIP seperti SIP 

(Session Initation Protocol) dan IAX2 (Internet Asterisk Exchange 2). 

2.3.1 Latar Belakang teknologi VoIP 

Latar belakang VoIP, antara lain : 

1. Latar belakang perkembangan teknologi 

a. Perkembangan teknologi komunikasi data. 

Semakin handalnya kualitas media. Transmisi-transmisi sinyal elektrik 

membutuhkan sebuah media transmisi yang normalnya membentuk 

jalur transmisi. Tips media transmisi sangat penting untuk ditentukan 

pada awal pembentukan jalur komunikasi karena mempengaruhi 

jumlah maksimum bit ( binary digit ) yang dapat ditransmisikan. 
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b. Perkembangan teknologi sistem kompresi. 

Semakin banyak sistem pengompressan beberapa diantaranya 

kompresi suara dan kompresi video. 

c. Perkembangan teknologi pemrosesan data. 

Semakin banyak alat-alat canggih yang dapat diperoleh dengan harga 

yang murah. 

2. Latar belakang perkembangan bisnis. 

a. Persaingan di bidang bisnis telekomunikasi. 

b. Tuntutan konsumen akan biaya komunikasi yang murah. 

3. Efisiensi penggunaan media transmisi. 

Jaringan komputer yang telah terbangun merupakan salah satu media 

transmisi yang sangat dimanfaatkan. 

2.3.2 Kelebihan VoIP 

Adapun kelebihan VoIP, adalah sebagai berikut : 

1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh.Penekanan 

utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan 

internet maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. 

2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk 

suara.Berguna jika perusahaan sudah mempunyai jaringan.Jika 

memungkinkan jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan 

mudah. Tidak diperlukan tambahan biaya bulanan untuk penambahan 

komunikasi suara. 
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3. Penggunaan bandwith yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dengan 

majunya teknologi, penggunaan bandwith untuk voice sekarang ini sangat 

kecil. Teknik pemampatan data memungkinkan suara hanya membutuhkan 

sekitar 8 Kbps bandwith. 

4.  Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. 

Dengan adanya gateway bentuk jaringan VoIP bisa disambungkan dengan 

PABX (Private Automated Branch Exchange) yang ada dikantor. 

Komunikasi antar kantor bisa menggunakan pesawat telepon biasa. 

5. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang 

besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP rakyat. 

6. Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari PC sambung ke telepon 

biasa, IP phone handset. 

2.3.3 Kekurangan VoIP 

Adapun kekurangan VoIP, adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas suara tidak sejernih Telkom. Merupakan efek dari kompresi suara 

dengan bandwith kecil maka akan ada penurunan kualitas suara 

dibandingkan jaringan PSTN (Public Switch Telephone Network) 

konvensional. 

2. Ada jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara, jeda 

jaringan, membuat adanya jeda dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan VoIP. 

3. Peralatan relatif mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP 

dengan PABX (IP Telephony Gateway) relatif berharga mahal. 
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Diharapkan dengan makin populernya VoIP ini maka harga peralatan 

tersebut juga mulai turun harganya. 

4. Jika pemakaian VoIP semakin banyak, maka jaringan data yang ada 

menjadi penuh jika tidak di atur dengan baik. 

2.3.4 Cara Kerja VoIP 

Pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara 

digital, yaitu sebelum dikirim data yang berupa sinyal analog, diubah dulu ke 

bentuk data digital dengan ADC (analog to digital converter), kemudian 

ditransmisikan, dan dipenerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan 

DAC (digital to analog converter). Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice 

dalam bentuk paket data, dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice 

dipenerima. 

 Voice diubah dulu kedalam format digital karena lebih mudah dikendaikan 

dalam hal ini dapat dikompresi, dan dapat diubah ke format yang lebih baik, dan 

data digital lebih tahan terhadap noise dari pada analog. 

 

Gambar 6 Cara Kerja VoIP 
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2.3.5 Protokol Penunjang VoIP 

Protokol-protokol yang menunjang terjadinya komunikasi VoIP adalah : 

1. TCP (Transmission Control Protocol) 

Dalam menstransmisikan data pada layer transport ada dua protokol yang 

berperan yaitu TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang connection 

oriented yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-

end.Konsep dasar kerja TCP adalah mengirim dan menerima segment-

segment informasi dengan panjang data bervariasi pada satu datagram 

internet. TCP menjamin reliabilitas hubungan komunikasi karena 

melakukan perbaikan terhadap data yang rusak, hilang atau kesalahan 

kirim. Hal ini dilakukan dengan memberikan nomor urut pada setiap oktet 

yang dikirimkan dan membutuhkan sinyal jawaban positif dari penerima 

berupa sinyal ACK (acknowledment). Jika sinyal ACK ini tidak diterima 

pada interval pada waktu tertentu, maka data akan dikirimkan 

kembali.Pada sisi penerima, nomor urut tadi berguna untuk mencegah 

kesalahan urutan data dan duplikasi data. TCP juga memiliki mekanisme 

flow control dengan cara mencantumkan informasi dalam sinyal ACK 

mengenai jumlah oktet data yang masih boleh ditransmisikan pada setiap 

segment yang diterima dengan sukses. 

Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan untuk menjamin setup suatu call 

pada sesi signaling. TCP tidak digunakan dalam pengiriman data suara 

pada VoIP karena pada suatu komunikasi data VoIP penanganan data yang 
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mengalami keterlambatan lebih penting dari pada penanganan paket yang 

hilang. 

2. UDP (User Datagram Protocol) 

UDP yang merupakan salah satu protokol utama diatas IP merupakan 

transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP 

digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. 

Header UDP hanya berisi empat field yaitu source port, destination port, 

length dan UDP checksum dimana fungsinya hampir sama dengan TCP, 

namun fasilitas checksum pada UDP bersifat opsional. 

UDP pada VoIP digunakan untuk mengirimkan audio stream yang 

dikirimkan secara terus menerus. UDP digunakan pada VoIP karena pada 

pengiriman audio streaming yang berlangsung terus menerus lebih 

mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba ditujuan tanpa 

memperhatikan adanya paket yang hilang walaupun mencapai 50% dari 

jumlah paket yang dikirimkan. 

Karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat, maka 

dalam teknologi VoIP UDP merupakan salah satu protokol penting yang 

digunakan sebagai header pada pengiriman data selain RTP dan IP. Untuk 

mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data (karena tidak 

terdapat mekanisme pengiriman ulang) maka pada teknologi VoIP 

pengiriman data banyak dilakukan pada private network. 
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3. IP ( Internet Protocol) 

Internrt Protocol didesain untuk interkoneksi sitem komunikasi komputer 

pada jaringan packet-switched.Pada jaringan TCP/IP, sebuah komputer 

diidentifikasi dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP 

yang unik, masing-masing berbeda satu sama lainnya. Hal ini dilakukan 

untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Terakhir, protokol data 

akses berhubungan langsung dengan media fisik. Secara umum protokol 

ini bertugas untuk menangani pendeteksian kesalahan pada saat transfer 

data. Untuk komunikasi datanya, Internet Protocol mengimplementasikan 

dua fungsi dasar yaitu addressing dan fragmentasi. 

Salah satu hal penting dalam IP dalam pengiriman informasi adalah 

metode pengalamatan pengirim dan penerima. Saat ini terdapat standar 

pengalamatan yang sudah digunakan yaitu Ipv4 diperkirakan tidak dapat 

mencukupi kebutuhan pengalamatan IP sehingga dalam beberapa tahun 

mendatang akan diimplementasikan sistem pengalamatan yang baru yaitu 

Ipv6 yang menggunakan sistem pengalamatan 128 bit. 

2.3.6 Format Paket VoIP 

 Tiap paket VoIP terdiri atas dua bagian, yakni header dan payload 

(beban).Header terdiri atas IP header, Real-Time Transport Protocol (RTP) 

header, User Datagram Protocol(UDP) header. 

 IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan 

paket-paket ketujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau Type Of 

service(ToS) yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan 
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berbeda dengan paket yang non real time.UDP header memiliki ciri tertentu yaitu 

tidak menjamin paket akan mencapai tujuan sehingga UDP cocok digunakan pada 

aplikasi real time yang sangat peka terhadap delay. RTP header adalah header 

yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real 

time.Seperti UDP, RTP juga mendukung reliabilitas paket untuk sampai ditujuan. 

RTP menggunakan protokol kendali yang mengendalikan RTCP (real-time 

transport control protocol) yang mengendalikan QoS (Quality of Service) dan 

sinkronisasi media stream yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Format Paket VoIP ( Data Communications and Networking : 

Behrouz A.Forouzan ) 
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 Untuk link header, besarnya sangat bergantung pada media yang 

digunakan. 

Tabel 1. Ukuran Link header berdasarkan media 

Media Link Layer Header Size 

Ethernet 14 Byte 

PPP 6 Byte 

Frame Relay 4 Byte 

ATM 5 Byte 

 

2.3.7 Komponen VoIP 

 Komponen-komponen VoIP terdiri dari user agent, proxy, protokol VoIP, 

codec (code decoder) dan lain-lain. Komponen-komponen tersebut adalah 

komponen yang dibutuhkan untuk komunikasi VoIP. 

1. User Agent merupakan sistem akhir yang digunaka untuk berkomunikasi. 

User agent terdiri atas dua bagian, yaitu user, agent berbasis software 

(softphone) dan user agen berbasis hardware (hardphone) 

Contoh-contoh user agent berbasis software : 

a. X-Lite (SIP/Session Initiation Protocol) 

b. Sjphone (SIP) 

c. Idefisk (IAX) 

d. IaxLite (IAX) 
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Contoh-contoh user agent berbasis hardware : 

a. IP Phone. Berbentuk seperti telepon biasa, terhubung langsung ke 

jaringan  IP (tidak melalui perangkat lain) 

b. USB Phone. Berbentuk seperti telepon genggam, menggunakan kabel 

dan terhubung ke PC melalui port USB. 

c. Internet Telephony gateway (ITG). ITG mempunyai beberapa port, 

port-port itu terdiri dari FXS (Foreign Exchange Stations) dan 

FXO(Foreign Exchange Office). Port FXS terhubung ketelepon biasa 

dan FXO terhubung ke PSTN langsung atau melalui PABX. 

d. Analog Telephone Adaptor (ATA). ATA adalah telepon biasa yang 

dihubungkan ke ITG melalui port FXS. 

2. Proxy, merupakan komponen pengaruh antar user agent, bertindak sebagai 

user yang menerima request message dari user dan menyampaikan pada 

user agent lainnya. Contoh-contoh alpikasi proxy VoIP server : 

a. Open Source 

i. Asterisk. Asterisk adalah sebuah software implementasi dari 

sebuah Private Branch eXchange (PBX) telephone yang dibuat 

pada tahun 1999 oleh Mark Spencer dari Digium. Situs 

resminya adalah http://www.asterisk.org 

ii. SER. SER singkatan dari Sip Express Router. Dirintis oleh 

mahasiswa Fraunhover Jerman yang terkumpul dalam The 

Fraunhover Institute for Open Communication Systems atau 

http://www.asterisk.org/
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disebut FOKUS.Situs resminya adalah 

http://www.iptel.org/ser/. 

iii. YATE. YATE singkatan dari Yet Another Telephone Engine. 

Dibuat oleh sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

softaware dan komunikasi, Null Team.Situs resminya 

http://yate.null.ro 

b. Non Open Source 

i. Axon. Axon is a virtual IP PBX for windows or Linux designed 

to manage phone calls in a business, call center, or home. 

Didirikan oleh NCH Software. Situs resminya 

http://www.nch.corn.au/pbx. 

ii. Brekek SIP Server. Didirikan oleh brekeke yang didirikan pada 

tahun 2002. Brekeke bergerak dibidang pengkomersilan IP-

PBX dan SIP server software. Situs resminya 

http://www.brekeke.com 

3. Protokol VoIP. Protokol pada teknologi VoIP adalah sebagai berikut : 

a. H.323 

b. SIP (session Initation protocol) 

c. MGCP (media gateway control protocol) 

d. IAX2 (Inter Asterisk eXchange 2) 

 

 

http://www.iptel.org/ser/
http://yate.null.ro/
http://www.nch.corn.au/pbx
http://www.brekeke.com/
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2.4 Bandwith 

Digital Bandwith adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan 

melalui saluran sebuah komunikasi dalam satuan bits per second tanpa 

distorsi.Sedangkan analog bandwith adalah perbedaan frekuensi terendah dengan 

frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan 

Herts (Hz) atau siklus per detik, yang menentukan berapa banyak informasiyang 

biasa ditransmisikan dalam satu saat (PhoneScoop, 2005). 

 Menurut Tanenbaum (2002) bandwith adalah banyaknya data dalam 

satuan bits per second yang dapat ditransmisikan lewat sebuah medium jaringan 

dalam satu satuan waktu. Bandwith yang dimaksud pembuatan sistem ini adalah 

digital bandwith. Secara umum bandwith dapat diandaikan sebagai sebuah pipa 

air yang memiliki diameter tertentu, semakin besar bandwith semakin besar pula 

diameter pipa tersebut sehingga volume air (data dalam arti sebenarnya) yang 

dapat dilewatkan dalam satu saat. 

 Alokasi atau reservasi bandwith adalah sebuah proses menentukan jatah 

bandwith kepada pemakai dan aplikasi dalam sebuah jaringan. Termasuk 

didalamnya menentukan prioritas terhadap berbagai jenis aliran data berdasarkan 

seberapa penting atau kursial dan delay-sensitive aliran data tersebut. Hal ini 

memungkinkan penggunaan bandwith yang tersedia secara efisien, dan apabila 

sewaktu-waktu jaringan menjadi lambat, aliran data yang memiliki prioritas yang 

lebih rendah dapat dihentikan, sehingga aplikasi yang penting dapat berjalan 

dengan lancar. 
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 Bandwith merupakan salah satu faktor penting dalam jaringan. Beberapa 

hal yang menyebabkan bandwith menjadi bagian penting yang harus diperhatikan 

adalah (Cisco System, 2003): 

1. Bandwith berdampak pada kinerja sebuah jaringan. 

Besarnya saluran atau bandwith akan berdampak pada kecepatan 

transmisi. Data dalam jumlah besar akan menempuh saluran yang 

memiliki bandwith kecil lebih lama dibandingkan melewati saluran yang 

memiliki bandwith yang besar. Kecepatan transmisi tersebut sangat 

dibutuhkan untuk aplikasi komputer yang memerlukan jaringan terutama 

aplikasi real time, seperti video conferencing. 

2. Bandwith memiliki keterbatasan. 

Bandwith dibatasi oleh hukum fisika dan teknologi yang diterapkan pada 

medium yang digunakan. Setiap medium yang digunakan untuk 

mentransmisikan data memiliki batas maksimal bandwith yang dapat 

dicapai. 

3. Bandwith tidak didapatkan dengan gratis 

Pengguna bandwith untuk LAN bergantung pada tipe alat atau medium 

yang digunakan, umumnya semakin tinggi bandwith yang ditawarkan 

sebuah alat atau medium, semakin tinggi pula nilai jualnya. Sedangkan 

penggunaaan bandwith untuk WAN bergantung pada kapasitas yang 

ditawarkan oleh pihak ISP (Internet Service Provider), perusahaan harus 

membeli bandwith dari ISP, dan semakin tinggi bandwith yang diinginkan, 

semakin tinggi pula harganya. 
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4. Kebutuhan akan bandwith selalu naik 

Setiap sebuah teknologi jaringan baru dikembangkan dan infrasturktur 

jaringan yang ada diperbaharui, aplikasi yang akan digunakan umumnya 

juga akan mengalami peningkatan dalam hal konsumsi bandwith. Video 

streaming dan voice over IP (VoIP) adalah beberapa contoh penggunaan 

teknologi baru yang turut mengkonsumsi bandwith dalam jumlah besar. 

Satuan dasar dari bandwith adalah bits per second (bps). Walaupun satuan 

dasar yang dipakai adalah bps, unit satuan yang lebih besar lebih umum dipakai. 

Bandwith suatu jaringan biasanya dihitung dalam satuan Kilo bits per 

second(Kbps), Mega bits per second (Mbps), Giga bits per second (Gbps),  dan 

Terra bits per second (Tbps). Satuan ini umumnya digunakan dalam pemakaian 

sehari-hari, terutama karena semakin meningkatnya kebutuhan bandwith dan 

perkembangan teknologi informasi. 

Banyak cara menghitung bandwith, para penyedia jasa jaringan tidak 

jarang memberikan perhitungannya masing-masing, bahkan ada yang langsung 

menyertai program buatan sendiri. Tak terkecuali penyedia jasa VoIP, banyak 

situs penyedia jasa yang menyediakan online VoIP bandwith calculator. Juga 

beberapa situs non komersial salah satunya asteriskguru.com.Asteriskguru.com 

menyediakan tool Bandwith calculator buatan sendiri. 

Cisco, salah satu vendor jaringan termuka, pada situsnya juga mempunyai 

rumusan perhitungan bandwith Voip sebagai berikut : 

Asumsi nilai untuk header berikut digunakan dalam perhitungan : 
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1. 40 byte dari protocol header, yang terdiri dari 20 byte internet protocol 

(IP) header, 8byte User Datagram Protocol (UDP) header dan 12 byte 

Real-Time Transport Protocol (RTP) header. 

2. Media yang dipakai, 

a. 6byte untuk multilink point-to point Protocol (MP) dan Frame 

Relay Forum (FRF).12 layer 2 (L2). 

b. 1 byte untuk the end-of frame flag pada MP dan FRF. 

c. 18byte untuk ethernet L2 headers, termasuk 4byte dari Frame 

Check Sequence (FCS) atau Cyclic Redudancy Check (CRC). 

Perumusan Perhitungan Bandwith : 

TPS = Media header + IP/UDP/RTP header  + vps 

PPS = cbr/vbs 

Bandwith = TPS*PPS 

Dengan, 

TPS = Total Packet Size, dalam bit 

PPS = Packet Per Second, dalam bit/second 

Cbr = codec bit rate, dalam bit/second 

Vps = Voice payload size, besar muatan paket suara, dalam byte 

Contoh : 

Bandwith yang diperlukan untuk sebuah G.729 call (82Kbps codec bit rate), MP 

dan voice payload sebesar 20 byte adalah : 

1. TPS (byte) = ( 6 byte MP header ) + (40 byte IP/UDP/RTP header) + ( 20 

byte voice payload ) = 66 byte 
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2. TPS (bits) = 66 byte * 8 bits per byte = 528 bits 

3. Pps = ( 8 kbps codec bit rate ) / (160 bits ) = 50 pps 

Catatan : 160 bits = 20 bytes * 8 bits per byte 

4. Bandwith per call = voice packet size ( 528 bits ) * 50 pps = 26.4 Kbps 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana membangun 

server dan jaringan yang mudah dan dapat digunakan dengan menggunakan 

media laptop dalam pengerjaanya. 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai 

dari bulan April – Agustus 2015 yang bertempat di SMK N 1 Adiwerna. 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini diarahkan pada perancangan sistem voip sebagai 

sarana komunikasi alternatif dibandingkan sistem PABX yang telah ada, 

yakni menitik beratkan pada sejauh mana efektivitas dan efesiensi 

penerapan sistem voip dalam proses komunikasi antar warga sekolah di 

SMK Negeri 1 Adiwerna, terutama bagi karyawan dan guru yang 

mempunyai jabatan struktural serta untuk meningkatkan kepuasan 

pelayanan kepada setiap elemen sekolah.  

Seperti yang diketahui bahwa sistem PABX memerlukan biaya yang 

sangat besar, namun hanya mampu mengatasi beberapa line dan extrended. 

Seperti yang terlihat pada lampiran yang menunjukan harga PABX yang 

ditawarkan dipasaran. 

 Dilihat dari tujuannya, penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R & 
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D) dengan alat berupa PC sebagai server yang berbasis linux.Menurut 

sugiyono (2010 : 407), desain penelitian ini digunakan untuk menghasilkan 

komunikasi yang efektif dan efisien. Adapun langkah – langkah penelitian 

dan pengembangan ditunjukan pada gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Langkah - Langkah Penelitian Pengembangan ( Sugiyono, 2010 : 409 ) 

3.3 Prosedur Penelitian 

Berdasarkan langkah penelitian dan pengembangan ( R&D ) 

tersebut, maka tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Potensi dan masalah 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 

masalah yang terjadi di kantor Tata Usaha SMK N 1 Adiwerna. Pada 

penilitian ini, ditemukan permasalahan pada jaringan komunikasi antar 

ruang yaitu banyak kekurangan yang timbul karena menggunakan 

komunikasi PABX sebagai sarana komunikasi. Kekurangan PABX 

diantaranya dengan semakin meningkatnya kebutuhan pemakaian 

telepon konvensional biaya telepon yang harus dikeluarkan juga 
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Produk 

Potensi dan 
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Revisi 

 Desain  
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meningkat, bahkan pemasangan telepon konvensional dibatasi karena 

terbentur dengan rumitnya pengkabelan di dalam kantor. 

3.3.2 Pengumpulan data / informasi 

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang 

digunakan sebagai bahan perancangan VOIP. Pada penelitian ini, 

dilakukan observasi untuk mengumpulkan data/informasi mengenai 

teknologi VOIP yang efektif dan efisien. Setelah dilakukan 

pengumpulan data/informasi, ditetapkan bahwa perancangan yang 

dibuat pada penelitian ini adalah sistem komunikasi VOIP berbasis 

linux dengan software server ASTERISK. 

3.3.3 Desain Produk 

Membuat prototype sistem komunikasi VOIP berbasis linux 

dengan server ASTERISK untuk menggantikan sistem PABX dan 

PSTN dengan langkah sebagai berikut. 

1) Persiapan alat dan bahan 

Mempersiapkan semua kebutuhan alat dan bahan yang dibutuhkan 

dalam perancangan prototype dalam penelitian. 

2) Membuat Rancangan Alat 

Merancang dan membuat prototype sistem komunikasi suara yang 

murah dengan menggunakan VOIP berbasis linux dengan server 

ASTERISK dan program sehingga dapat dijalankan. 

3) Perancangan Alat 
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Rancangan sistem VoIP yang akan diimplementasikan pada SMK 

Negeri 1 Adiwerna ini, menggunakan server PC yang telah terinstall 

sistem operasi berbasis linux yang telah dikonfigurasikan dengan paket 

software untuk server VoIP yaitu Asterisk. Asterisk yang dipilih 

merupakan paket pengembangan Asterisk, dengan nama Asterisk 

Now. 

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

a)  Perancangan Pada Sisi Server 

 VoIP server menggunakan sistem operasi linux server dengan 

kompilasi khusus menjadi sebuah distribusi linux yang bernama 

AsteriskNOW. Penggunaan Linux di sini menggunakan distributor (distro) 

AsteriskNOW yang khusus digunakan untuk menangani VoIP. Jenis distro 

ini dipilih dikarenakan atas kesetabilan dan kehandalan dari AsteriskNOW 

yang merupakan distro turunan dari debian. Proses perancangan pada sisi 

server ada beberapa tahap. Tahap-tahap perancangan pada sisi server bisa 

dilihat pada gambar 3.2. 

Proses pertama dalam perancangan server adalah instalasi 

software VoIP server dengan menggunakan Operating System 

AsteriskNOW Version 6.12.65-22 pada PC server yang dikhususkan untuk 

VoIP server. Proses kedua konfigurasi VoIP server agar dapat dimaintence 

secara remote melalui media web base configuration. Proses ketiga 

pembuatan file konfigurasi VoIP berupa account client dan trunk. Proses 
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ke empat manajemen pengelokasian account supaya mudah dipantau 

secara berkala. 

Mulai

Instalasi VoIP

Konfigurasi VoIP 
Server

Pembuatan VoIP 
Client

Alokasi VoIP Client

Selesai

 

Gambar 8. Fase Perancangan pada Sisi Server 

b)  Perancangan pada sisi Client 

Perancangan pada sisi client dengan menyiapkan PC, laptop, tablet 

atau PDA yang lain agar mampu melakukan dan menerima panggilan dari 

dan ke server VoIP. Tahap-tahap perancangan ini dapat dilakukan dengan 

instalasi softphone untuk melakukan registrasi server VoIP. Softphone 

yang dapat digunakan adalah X-Lite, Zoiper, dan Ekiga beberapa 

softphone untuk client handphone, sesuai dengan vendornya masing-

masing. Diagram alir pada sisi client dapat dilihat pada gambar 3.3.  
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Gambar 9. Fase Perancangan pada Sisi Client 

3.3.4 Validasi Desain oleh pakar/ahli 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai secara 

rasional apakah rancangan ini adalah prototype sistem komunikasi 

VOIP sebagai pengganti PABX efektif untuk digunakan. Pada 

penelitian ini, validasi ini dilakukan oleh pakar /ahli yaitu 

3.3.5 Revisi Desain 

Setelah dilakukan validasi produk maka dapat diketahui 

kelemahannya. Kelemahan tersebut dikurangi dengan memperbaiki 

desain. Jika produk telah sesuai menurut para ahli maka tidak perlu 

diperbaiki. 
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3.3.6 Pengujian Alat (Prototype)/ Uji Coba produk 

Alat diuji coba apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan pembuatan alat. Pengujian dilakukan setelah semua proses 

dikerjakan, pengujian dilakukan secara bertahap guna mengetahui 

kesalahan maupun kerja alat.Pada uji coba alat ini, penulis 

menggunakan 1 buah laptop, sebuah wireles router, dan sebuah 

smartphone untuk melakukan percobaan. Sebuah laptop difungsikan 

sebagai server, kemudian sebuah router wireless terhubung ke server 

tersebut.Pada uji coba ini, terdapat tiga client berupa dua buah laptop 

dan satu buah smartphone yang terhubung ke wireless. 

3.3.7 Analisis Kinerja Alat (Protoype) 

Pengujian dilakukan setelah semua proses dikerjakan, pengujian 

dilakukan secara bertahap guna mengetahui kesalahan maupun 

kekurangan kerja alat.Pengujian yang digunakan terdiri dari 2 

fasilitas.Fasilitas pertama adalah sitem telepon biasa, fasilitas kedua 

adalah sistem telepon dengan menggunakan video.Penguji diberi 

kuesioner yang berisis pertanyaan terkait kerja dan kemanan 

VoIP.Selain itu, penguji akan diwawancarai langsung mengenai hal – 

hal yang berkaitan dengan VoIP. 

Uji kelayakan VoIP dinilai dari jarak telpon yang digunakan. 

Pertama penguji keliling dengan bertelepon dari ujung selatan sampai 

utara kemudian dilanjutkan dengan uji video call hal tersebut 

dilakukan secara continue.  
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3.4 Analisis 

Proses analisis dilakukan setelah pengujian oleh pakar dibidangnya, 

dilihat dari lembar kuisioner dan wawancara secara langsung oleh penguji. 

Selain itu, analisis dilakukan selama proses perancangan alat dari awal 

hingga akhir. 

3.5 Kesimpulan 

Setelah proses analisis peneliti akan menarik kesimpulan, dari 

seluruh proses yang sudah dilakukan dalam penelitian. Kesimpulan berisi 

hasil, opini, maupun saran guna memperbaiki penelitian-penelitian 

selanjutnya dalam hal bidang yang sama. 
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3.6 Alat dan Bahan 

1. Hadrware 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan sebagai komputer server 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Prosesor : Intel Pentium Dual Core – 1,73 GHz 

b. VGA : Integrated INTEL GMA 945, 256 MB 

c. RAM : 1 GB DDR2 

d. Sound Card : Realtek HD Audio 

e. Ethernet : Realtek 8139 Ethernet 

f. HDD : SATA 80 GB 

2. Hardware Server 

Hardware server yang digunakan dalam penelitian : 

a. Prosesor Intel Core i5 

b. Memory 1 Gb 

c. 1 unit lan Card TP Link speed 100 MB 

d. Kuisioner Pertanyaan 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut : 

a. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan 

mencari data melalui peninggalan tertulis seperti arsip dan termasuk 

juga buku-buku tentang pendapat, teori dan data yang berhubungan 
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dengan masalah penelitian. Dokumen yang dikumpulkan pada 

penelitian ini berupa data data yang berkaitan dengan penelitian 

seperti identitas siswa, guru, sekolah, perangkat pembelajaran dan 

lain-lain. 

b. Metode Kuesioner. 

Kuesioner merupakan instrumen atau alat untuk mengukur perilaku 

atau kinerja seseorang. Alat ukur tersebut berupa serangkaian 

pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing objek yang 

mencerminkan kondisi nyata sebelum dan sesudah adanya sistem 

komunikasi VoIP. Dengan Kuesioner ini dapat dinilai seberapa efektif 

dan efisien biaya dan kepuasan serta kelancaran komunikasi untuk 

menunjang kinerja karyawan dan guru di SMK Negeri 1 Adiwerna. 

c. Metode pengamatan(observasi) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas sistem 

komunikasi PABX dan VoIP yang tercermin dari kepuasan dan 

kelancaran komunikasi antar karyawan atau guru, yang mempunyai 

ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan bila data yang 

diamati terlalu besar. Obeservasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang proses komunikasi dengan menggunakan VoIP. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Data diperoleh setelah pengujian alat langsung oleh pakar 

dibidangnya.Data yang dihasilkan oleh pakar melalui wawancara dan 

kuesioner yang diajukan secara langsung. 

Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif.Sugiyono ( 

2011:208 ) menyatakan statistik deskriptif merupakan suatu statistik yang 

fungsinya untuk mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul, sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi.Data kelayakan dihitung menggunakan 

teknik perhitungan mean, median dan juga modus.Mean adalah teknik 

penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-tara kelompok 

tersebut.Rumus perhitungan mean yang digunakan adalah. 

 

 

Keterangan : 

Me = mean (rata-rata) 

∑ = epsilon (jumlah) 

xi  = jumlah x ke i 

n  = jumlah individu 

Median adalah teknik penjelasan kelompok data yang telah disusun 

didasarkan nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya 

dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya.Modus merupakan 

frekuensi nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data. 
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3.9 Uji Coba Alat 

Data uji coba alat diperoleh dari hasil observasi pengujian 

produk.Data yang diperoleh tersebut di analisis secara kuantitatif. 

3.10 Uji Kelayakan Alat 

Data uji kelayakan diperoleh dari wawancara secara langsung oleh 

pakar/ahli dan angket yang diberikan kepada pakar/ahli.data yang diperoleh 

dianalisis secara kuantitatif. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan VoIP 

Perancangan pada sisi server yaitu meliputi tahap instalasi server, 

konfigurasi SIP Conf. Sedangkan perancangan pada sisi client yaitu meliputi 

tahap instalasi softphone, kemudian mengaktifkan softphone untuk melakukan 

registrasi ke server VoIP. Softphone yang dapat digunakan pada komputer X-Lite 

sedangkan pada handphone Zoiper, Bria. 

4.2  Instalasi Server 

4.2.1 Menginstal Asterisk Now 

a. Gunakan salah satu PC/Laptop untukmenjadi server VoIP. 

Masukkan media untuk instalasi AsteriskNow (CD/DVD atau 

Flashdisk). Setelah beberapa saat muncul  tampilan sbb. Pilih full 

instal.
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Gambar 11. Tampilan Awal Asterisk 

b. Setelah itu, akan mucul tampilan dibawah ini : 

 

Gambar 12. Tampilan Asterisk Tahap Dua 
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c. Pilih dengan menggunakan tombol spasi, Enable Ipv4 support dan 

Manual configuration. Non-aktifkan (disable) Ipv6 support dengan 

menekan tombol spasi. Dan OK. 

d. Kemudian, andaharusmemasukkan IP server yang akandigunakan, 

Gateway danNamaServer.Contohnyadisini kami gunakan IP 

192.168.1.10/24, Gateway 192.168.1.1, sedangkannama server 

kami berinama Asterisk saja kemudianpilih Ok dan enter 

e. Pilih zona waktu anda (sesuaikan). 

Gambar 13. Tampilan Instalasi Asterisk Tahap Tiga 

f. Beri Password root (harus sulit diketahui orang lain tapi mudah di 

ingat oleh anda untuk keamanan.  
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Gambar 14. Tampilan Instalasi Asterisk Tahap Lima 

g. Tunggu proses installasi selesai. 

 

Gambar 15. Proses Intsalasi Selesai 

4.2.2 Konfigurasi Asterisk 

a. Masuksebagai root menggunakan password yang sudah dibuat tadi 

kemudian edit file extensions.conf di direktori 

asterisk.(nano/etc/asterisk/extensions.conf) 
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b. Konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya saya membuat 

dengan nomor kepala 3 sejumlah 16 saja. Isinyasebagaiberikut. 

 
[default] exten=>_.,1,Hangup()  

 

xitkj3]  

exten =>301,1,Dial(SIP/301,20) 

exten =>301,2,Hangup  

exten =>302,1,Dial(SIP/302,20)  

exten =>302,2,Hangup  

exten =>303,1,Dial(SIP/303,20) 

exten =>303,2,Hangup  

exten =>304,1,Dial(SIP/304,20)  

exten =>304,2,Hangup  

exten =>305,1,Dial(SIP/305,20)  

exten =>305,2,Hangup  

exten =>306,1,Dial(SIP/306,20)  

exten =>306,2,Hangup  

exten =>307,1,Dial(SIP/307,20)  

exten =>307,2,Hangup  

exten =>308,1,Dial(SIP/308,20)  

exten =>308,2,Hangup  

exten =>309,1,Dial(SIP/309,20)  

exten =>309,2,Hangup  

exten =>310,1,Dial(SIP/310,20)  

exten =>310,2,Hangup  

exten =>311,1,Dial(SIP/311,20) 

exten =>311,2,Hangup  

exten =>312,1,Dial(SIP/312,20)  

exten =>312,2,Hangup  

exten =>313,1,Dial(SIP/313,20)  

exten =>313,2,Hangup  

exten =>314,1,Dial(SIP/314,20)  

exten =>314,2,Hangup  

exten =>315,1,Dial(SIP/315,20)  

exten =>315,2,Hangup  

exten =>316,1,Dial(SIP/316,20) 

exten =>316,2,Hangup 

 

c. Usai di edit keluar dan simpan konfigurasinya (ctrl+xdan enter) 

d. Kemudian edit juga file sip.conf pada direktori yang sama 

(asterisk) dengan “nano/etc/asterisk/sip.conf’’. Disini kami 

menyesuaikan dengan extensions.conf jadi isinya sebagai berikut. 
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[general]  

contex=default  

port=5060 binaddr=0.0.0.0  

srvlookup=yes  

tos=0x18  

videosupport=yes  

allowguest=no 

 

 

[301]  

 

type=friend  

username=301  

secret=301  

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip301"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=301@xitkj3  

 

 

[302]  

 

type=friend  

username=302 

secret=302 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip302"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=302@xitkj3  

 

[303]  

 

type=friend  

username=303 

secret=303 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip303"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=303@xitkj3  

 

[304]  

 

type=friend  
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username=304 

secret=304 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip304"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=304@xitkj3  

 

[305]  

 

type=friend  

username=305 

secret=305 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip305"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=305@xitkj3  

 

[306]  

 

type=friend  

username=306 

secret=306 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip306"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=306@xitkj3  

 

[307]  

 

type=friend  

username=307 

secret=307 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip307"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=307@xitkj3  

 

 

[308]  
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type=friend  

username=308 

secret=308 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip308"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=308@xitkj3  

 

[309]  

 

type=friend  

username=309 

secret=309 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip309"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=309@xitkj3  

 

[310]  

 

type=friend  

username=310 

secret=310 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip310"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=310@xitkj3 

 

[311]  

 

type=friend  

username=311 

secret=311 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip311"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=311@xitkj3  
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[312]  

 

type=friend  

username=312 

secret=312 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip312"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=312@xitkj3  

 

[313]  

 

type=friend  

username=313 

secret=313 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip313"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=313@xitkj3  

 

[314]  

 

type=friend  

username=314 

secret=314 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip314"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=314@xitkj3  

 

 

 

[315]  

 

type=friend  

username=315 

secret=315 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip315"  

context=xitkj3  
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canreinvite=no  

mailbox=315@xitkj3  

 

 

[316]  

 

type=friend  

username=316 

secret=316 

host=dynamic  

nat=no  

dtmfmode=rfc2833  

allow=all  

callerid="sip316"  

context=xitkj3  

canreinvite=no  

mailbox=316@xitkj3  

 

e. Simpan konfigurasi tersebut dengan perintah yang sama saat 

membuat/mengedit extensions.conf. 

 

4.3 Membuat Jaringan 

a. Hubungkan komputer server dengan HUB menggunakan kabel 

LAN yang sudah  disediakan dan disambungkan ke accespoint. 

Serta terakhir semua client yang akan menggunakan kabel untuk 

menggunakan VoIP dihubungkan dengan HUB. Cek konektivitas 

jaringan dengan menggunakan ping (ping<IP server>). Sedangkan 

untuk client yang menggunakan wifi, sambungkan dengan access 

point yang ada. 
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Gambar 16. Jaringan Lokal 

4.4 Install Client 

4.4.1 Menginstall dan Konfigurasi X-lite 

a. Download software X-lite di website atau blog yang 

menyedianakan fasilitas download X-lite.( saya menggunakan X-

lite 3.0 dan dengan system operasi windows 7). X-lite bisa di install 

di SO linux atau windows. Install X-lite.exe ditiap-tiap computer 

client dengan klik 2x atau klik kanan install. 
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Gambar 17. Tampilan SIP Account 

b. Klik pada tanda yang berlingkar merah dan pilih SIP Account 

Setting serta klik add. Kemudian isikan Display Name, User Name, 

Password, Autorization user name dan Domain (IP server) sesuai 

dengan konfigurasiSIP.conf dan extensions.conf diserver asterisk. 
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Gambar 18. Tampilan konfigurasi Account 

c. Client 1 siap melakukan panggilan dengan nomor SIP 302. 

4.4.2 Menginstall dan konfigurasi Zoiper di Linux 

a. Download zoiper.run dari website penyedia kemudian install 

dengan masuk ke terminal dan masuk direktori unduhan zoiper.run. 

install dengan zoiper.run. Sama seperti X-lite, kita atur akun SIP 

kita sesuai dengan data dari SIP.conf dan extensions.conf milik 

server. 

 

Gambar 19. Tampilan zoiper 
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b. Pilih settings dan create new account.Isi sama seperti di X-lite 

dengan catatan, nomor SIP harus beda. 

 

Username : 303 

Password  : 303 

Domain    : 192.168.1.10 

Gambar 20. Tampilan Add Account Pada Zoiper 

4.4.3 Menginstal Zoiper di Android 

a. Download Zoiper.apk di playstore atau website lain. Kemudian 

install dengan menekan file sampai muncul pilihan 

install.Zoiper akan terinstal di android 
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Gambar 21. Tampilan Instalasi Zoiper 

b. Zoiper di android juga harus mengisi nomor akun SIP, Password, 

nama akun, host dsb seperti yang terlihat dibawah ini. Akun SIP 

tidak boleh sama dengan yang lain. 
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Gambar 22. Tampilan Add Account Zoiper di Android 

Account name  : Client 3 

Host    : 192.168.1.10 (domain) 

Username  : 304 

Password   : 304 

Authentication User  : 304 

Autbond proxy : 192.168.1.10 
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4.5 Uji Coba 

4.5.1  PC to PC menggunakan kabel LAN 

Jika semua elemen sudah siap dan konektivitas lancar (kabel Lan 

dalam keadaan baik dan persentase lost paket saat ping 0%) coba untuk 

melakukan panggilan ke server atau client dengan membuka X-lite atau 

Zoiper (disini saya menggunakan X-lite) dan isi nomor SIP tujuan. Misal 

dari 302 ke 301, pada X-lite (computer) isi nomor 301 dan klik tombol 

hijau. Setelah 301 merespon antara 302 dan 301 sudah dapat melakukan 

interaksi. 

 

Gambar 23. Tampilan x-lite pada PC 

4.5.2 LAPTOP to PC menggunakan jaringan wifi 

Sambungkan laptop dengan jaringan wifi dan lakukan ping ke server 

untuk memastikan konektivitas lancar.Kemudian buat SIP Account 

(menggunakan X-lite) dan lakukan panggilan ke client lain, misal dari 303 

ke 302. Laptop mengisi nomor SIP 302 dan klik tombol hijau untuk 

memanggil. Setelah 303 merespon, 302 dan 303 bisa melakukan interaksi. 
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4.5.3 Android to PC 

Setelah android sudah dalam satu jaringan menggunakan wifi dan SIP 

account di android sudah siap, misal dengan nomor 304 kita bisa melakukan 

panggilan ke computer PC (contoh : 302) dengan cara yang sama seperti di 

Laptop atau PC. 

 

Gambar 24. Tampilan Panggilan Zoiper 

4.6 Pengujian dan Analisis 

Pada tahap pengujian ini, sistem akan diuji dan di implementasikan 

dengan wireshark. Tahap pengujian ini akan dilakukan dengan melakukan 

panggilan komunikasi VoIP antar client satu dengan client lainnya. Ketika 

proses VoIP berlangsung akan dilakukan panggilan data menggunakan 

software wireshark. 
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Gambar 25. Hasil Capture Wireshark 

Dari data hasil capture wireshark akan dapat dicari nilai delay, packet loss dan 

jitter. Pada penelitian ini, akan diimplementasikan pada kondisi sepi dan ramai 

dengan menggunakan Zoiper. 

Tabel 2. Pengujian Komunikasi VoIP 

Client 
Delay Jitter Paccket loss 

Sepi Ramai Sepi Ramai Sepi Ramai 

301 0 30,04 0 6,7 0 0 

302 29,9 34, 94 2,12 6,4 0 2,5 

303 0 20,85 0 21 0 15 

304 29,02 31,05 3,8 7,5 19 0 

303 0 0 0 22 0 1,5 

306 29 30,38 1,65 1,03 0,5 332 

307 0 0 1,6 1,9 0 0 

308 27,38 32,63 1,9 4,02 0 19 

309 0 0 0 22 0 0 

310 20,35 25,8 1,5 3,49 0 1,45 

Rata-rata 13,565 18,9722 2,697 9,604 1,95 37,145 
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Hasil dari tabel di atas menunjukan bahwa pada kondisi sepi delay sebesar 13,565 

dan pada kondisi ramai 18,9722, pada kondisi sepi jitter sebesar 2,697 dan pada 

kondisi ramai 9,604 sedangkan kondisi sepi pada packet loss sebesar 1,95 dan 

pada kondisi ramai sebesar 37,145. 

4.7  Hasil Penelitian Uji Kelayakan 

Kelayakan VoIP dianalisis berdasarkan hasil pengisian masing-masing 

aspek yang di ajukan pada kuesioner. Aspek tersebut diantaranya: cara kerja 

VoIP, kemudahan menggunakan VoIP dan manfaat VoIP. Penilaian kelayakan 

VoIP ditujukan kepada 10 ahli dibidangnya. 

Pakar/ahli memiliki wewenang untuk menilai aspek cara kerja, kemudahan 

dan manfaat VoIP. Biodata pakar / ahli dan kuesioner dapat dilihat pada lampiran. 

Hasil Uji Kelayakan Ahli 

Tabel 3 Pengujian Pakar 

No Ahli / Pakar Cara Kerja 

voIP (%) 

Kemudahan 

VoIP (%) 

Manfaat 

VoIP (%) 

1 Rochmat  83,333  91,667  91,667 

2 Gandi  75  83,333  83,333 

3 

Vonis Fuguh 

Lesmono  66,667  75  83,333 

4 Samsul Rizal  75  91,667  91,667 

5 Abdul Ghofur  75  83,333  91,667 

6 Nurul Inayah  83,333  66,667  75 

7 Edy Purnomo  83,333  83,333  83,333 

8 Taufiqurrohman  75  83,333  83,333 

9 Muh.Nana  83,333  83,333  75 

10  Afis 66,667   91,667  83,333 

Rata-rata 

   76,667  83,333  84,1667 
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Data dari uji kelayakan ahli dapat dilihat pada tabel dan didapat perhitungan 

statistiknya sebagai berikut : 

a. Cara Kerja Voip 

Mean = 
   

 
 = 

        

  
 = 76,666 

Median= 75 

Modus = 83,333 

b. Kemudahan Voip 

Mean =
        

  
= 83,333 

Median = 83,333 

Modus = 83,333 

 

c. Manfaat VoIP 

Mean = 
   

 
=
       

  
= 84,16667 

Median =83,333 

Modus = 83,333 

4.8 Pembahasan 

 4.8.1 Pembahasan Hasil VoIP 

Penilitian ini bertujuan untuk merancang sistem komunikasi yang 

murah di kantor Tata Usaha SMK Negeri 1 Adiwerna dengan teknologi 

VoIP untuk menggantikan sistem PABX dan PSTN serta unttuk mengetahui 

perbandingan efektifitas dan efisiensi sistem PABX konvensional dengan 
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sistem VoIP. Efektifitas yang dicapai dalam penelitian ini antara lain 

komunikasi antara Kepala Sekolah dengan yang lain terutama pejabat 

struktural yang berkepentingan dapat dilakukan setiap saat tanpa harus 

menggunakan layanan jasa provider GSM sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi yaitu pengurangan biaya pembelian pulsa, tanpa harus 

mengeluarkan biaya yang lebih besar seperti membuat sarana komunikasi 

PABX. 

Pengujian VoIP dilakukan sebagai berikut. 

1. Pengujian pada sisi Client 

a. Komputer client dapat digunakan untuk melakukan panggilan 

VoIP apabila client sudah terisntal dengan benar, yaitu dengan 

mucul program softphone x-lite yang bisa dijalankan dan 

dikonfigurasi. 

b. Komputer client dapat melakukan dan menerima panggilan setelah 

dilakukan konfigurasi dan sudah teregistrasi dengan VoIp server 

yaitu dengan muncul pesan username dan status ready. 

2. Pengujian pada sistem 

Pengujian sistem disini secara keseluruhan dibagi menjadi 2 tahap yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pengujian dasar 

Pengujian dasar dilakukan dengan menghubungkan kompter server 

dengan komputer client menggunakan perangkat switch. Setelah itu 

menghidupkan komputer server dan komputer client dan beberapa 
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perangkat yang terintegrasi. Kemudian lakukan pengujian koneksi 

dengan mengetik perintah ping pada komputer client. 

- Pengujian Umum 

Pengujian panggilan dari VoIP client menuju VoIP client lainnya 

dengan menekan tombol nomor extension yang dituju. Maka pada 

nomor yang dituju akan muncul nada panggilan dan status panggilan. 

Untuk menerima panggilan maka dapat mengklik tombol answer. 

Pengujian video call dapat dilakukan ketika panggilan berlangsung 

dengan menekan tombol start pada kamera agar dapat dikirimkan. 

4.8.2 Pembahasan Hasil Uji Pakar 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetehui tingkat kelayakan 

masing – masing aspek pada VoIP jika digunakan dalam dunia komunikasi. 

Penilaian tingkat kelayakan VoIP dibagi dalam aspek – aspk yang dinilai 

untuk kemudian di analisis secara statistik kuantitatif. Untuk perhitungan 

secara lengkap mengenai penilaian pakar/ahli dapat dilihat pada lampiran. 

Hasil pengujian jika dibuat dalam diagram adalah sebagai berikut : 
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Grafik 4.1 Hasil Pengujian Pakar 

Analisis Penelitian dibagi menjadi 4 kategori penilaian dengan prosentase 

sebagai berikut : 

a. 0 – 25%      = Sangat tidak setuju 

b. 26 – 50%    = Tidak setuju 

c. 51 – 75%    = Setuju 

d. 76 – 100 % = Sangat setuju 

Hasil penilaian kelayakan VoIP tersebut jika dijabarkan adalah sebagai berikut 

: 

Ahli menilai aspek cara kerja dinyatakan sangat setuju dengan penilaian 

76,67, aspek kemudahan VoIP dinyatakan sangat setuju dengan penilaian 

83,33, dan aspek manfaat VoIP dinyatakan sangat setuju dengan penilaian 

84,167. 
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4.9 Pengembangan ( Development ) 

Penelitian yang telah dilakukan, menghasilkan VoIP dengan server 

Asterisk dan client Zoiper. Perancangan dan pembuatan alat dilakukan di 

SMK Negeri 1 Adiwerna. Alat yang dihasilkan adalah sistem komunikasi 

VoIP yang efektif dan efisien. 

Pada penelitian Suhelmi VoIP digunakan juga pada sistem komunikasi 

yaitu membangun Voice Over Intenet Protocol. Dalam penelitian ini metode 

tersebut dikembangkan pada sistem komunikasi antar ruang.Berikut 

persamaan dan perbedaan sitem komunikasi VoIP dengan sistem PABX. 

Tabel 4 Persamaan Sistem 

No Parameter Voip Jaringan Konvensional 

1. Membantu sistem 

komunikasi 

√ √ 

2. Digunakan sebagai 

komunikasi dua arah 

√ √ 

3. Berupa Alat √ √ 

 

Tabel 5 Perbedaan Sistem 

No Parameter VoIP Jaringan Konvensional 

1. Biaya Operasional Hanya membayar 

biaya internet 

Dihitung berdasarkan 

hitungan waktu dan 

jarak 
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2. Jaringan Internet (IP PBX ) PABX 

3. Fasilitas 

komunikasi 

Gambar, suara Suara 

4. Perangkat Keras PC, IP Phone Telepon konvensional 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa : 

3. Sistem komunikasi VoIP dengan menggunakan Asterisk Now 

dapat bekerja dengan baik atau sesuai yang diharapkan.VoIP ini 

menggunakan server Asterisk Now dan client menggunakan 

zoiper dan x-lite. 

4. Hasil penilaian oleh pakar/ahli menunjukan bahwa VoIP sudah 

baik dan layak.Penilain dibagi dalam tiga aspek yaitu, cara kerja 

VoIP memperoleh hasil skor 76,67, aspek kemudahan VoIP 

mendapatkan hasil skor 83,33, dan aspek manfaat VoIP 

mendapatkan hasil skor 84,167.Maka, dapat disimpulkan bahwa 

VoIP cukup efisien jika digunakan dalam proses komunikasi di 

SMK N 1 Adiwerna. 

5.2 Saran 

Penggunaan VoIP merupakan solusi alternatif kominikasi masa depan, 

oleh karena itu untuk pengembangan salnjutnya dapat dilakukan analisis 

performansi VoIP dengan VoIP monitoring dari sistem VoIP ini dapat 

dikembangkan dengan telepon analog sehingga komunikasi akan lebih murah. 
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Lampiran 1 Dokumentasi Proses Perancangan VoIP 
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Lampiran 2 Topologi Jaringan VoIP di SMK N 1 Adiwerna 
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Lampiran 3 Program Wireshark 
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Lampiran 4 Analisis Hasil Pengujian 

Penelitian hasil koesioner oleh pakar 

Sebelum dilakukan perhitungan angket bahwa masing – masing point pada 

kuesioner diberi point sebagai berikut, untuk sangat tidak setuju diberi point 0, 

tidak setuju di beri point 1, setuju diberi point 2, dan sangat setuju diberi point 

3.Maka dari point tersebut disesuaikan dengan penillaian pakar / ahli untuk 

kemudian dimasukan ke dalam tabel sebagai berikut. 

No Nama 

Pakar 

Cara Kerja 

VoIP 

Jumlah 

Point 

Kemudahan 

VoIP 

Jumlah 

Point 

Manfaat VoIP Jumlah 

Point 

1 Rochmat 2 2 3 3 10 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 

2 Gandi 2 3 2 2 9 3 2 2 3 10 2 2 3 3 10 

3 Vonis 2 2 3 1 8 3 2 2 2 9 2 2 3 3 10 

4 Samsul 2 2 3 2 9 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 

5 Abdul G 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 3 2 3 3 11 

6 Nurul I 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 

7 Edy P 1 3 3 3 10 3 3 1 3 10 3 2 2 3 10 

8 Taufiq 2 2 2 3 9 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10 

9 M.Nana 1 3 3 3 10 3 2 2 3 10 2 2 3 2 9 

10 Afis 2 2 2 2 8 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 

 

Setelah dimasukkan ke dalam tabel di atas dan dijumlah seperti di aras kemudian 

dihitung dalam prosentase dengan rumusan sebagai berikut : 

Prosentase =  
            

                     
x 100% 

Mean =  
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No Nama Pakar Cara Kerja VoIP Kemudahan VoIP Manfaat VoIP 

1 Rochmat   

   
 x 100 83,333   

   
 x 100 91,667   

   
 x 100 91,667 

2 Gandi  

   
 x 100 75   

   
 x 100 83,33   

   
 x 100 83,333 

3 Vonis F  

   
 x 100 66,667  

   
 x 100 75   

   
 x 100 83,333 

4 Samsul R  

   
 x 100 75   

   
 x 100 91,667   

   
 x 100 91,667 

5 Abdul G  

   
 x 100 75   

   
 x 100 83,333   

   
 x 100 91,667 

6 Nurul I   

   
 x 100 83,333  

   
 x 100 66,667  

   
 x 100 75 

7 Edy P   

   
 x 100 83,333   

   
 x 100 83,333   

   
 x 100 83,333 

8 Taufiq  

   
 x 100 75   

   
 x 100 83,333   

   
 x 100 83,333 

9 M.Nana   

   
 x 100 83,333   

   
 x 100 83,333  

   
 x 100 75 

10 Afis  

   
 x 100 66,667   

   
 x 100 91,667   

   
 x 100 83,333 

Mean 76,667 83,333 84,167 
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Lampiran 5 Uji Kelayakan 
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Lampiran 6 Surat Permohonan Observasi 
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Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 9 Surat Pembimbing 
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Lampiran 10 Penawaran PABX 
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Lampiran 11 SK Penguji 

 


