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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi khususnya Telekomunikasi sangat pesat

pertumbuhannya. Ini dibuktikan semakin banyaknya kebutuhan komunikasi dari

masyarakat. Teknologi komunikasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi

masyarakat untuk berinteraksi dengan saudara, teman atau rekan kerja baik yang

dekat maupun yang jaraknya jauh dengan menggunakan komunikasi telepon baik

menggunakan jaringan rumah atau PSTN maupun mobile atau selular.

Telekomunikasi berperan untuk melaksanakan pengiriman dan penerimaan

informasi yang menggunakan rantai ( gelombang ) elektromagnetik sebagai alat

pembawa (Carrier). dalam hal ini Informasi dapat berupa Suara (bunyi) yaitu

informasi untuk telinga, maupun gambar yang merupakan informasi untuk mata.

Seiring dengan perkembangan teknologi telah merubah dunia komunikasi

dalam hal ini telepon memasuki era baru yang mengembangkan seluruh

komunikasi yang bersifat multimedia dan disalurkan melalui internet selanjutnya

dari perkembangan tersebut muncul konsep yang dikenal dengan istilah Internet

Telepon atau Internet Phone. Konsepnya penggabungan aplikasi dan layanan yang

ada pada internet dan telepon sehingga dapat digunakan yang kita kenal saat ini

adalah VoIP.   VoIP dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan

hubungan telepon yang biasa dilakukan telepon pada umumnya dengan jaringan

berbasis IP ( Internet Protocol ) dengan kualitas yang memadai.

Didalam VoIP sendiri terdapat fitur-fitur yang menunjang kerja daripada

komunikasi voice salah satu diantaranya adalah Interactive Voice Response atau

IVR. IVR merupakan teknologi yang memungkinkan computer untuk mendeteksi

suara dan touch tones dengan menggunakan hubungan telepon. IVR sering di

gunakan untuk membuat layanan berbagai bidang yang ingin membutuhkan

layanan jasa seperti pada Rumah Sakit, Perbankan, Penyedia Jasa



2

Telekomunikasi, Universitas dan lain-lain. Pengaplikasiannya pun beragam dari

yang sederhana seperti mengucapkan selamat dating pada instansi atau perusahaan

atau lembaga pendidikan, melakukan rute panggilan ke nomor tujuan sampai

membutuhkan database seperti informasi tagihan, informasi layanan pulsa,

informasi layanan akademik dan sebagainya.

Pada Penelitian ini mencoba untuk merancang sistem VoIP dengan

aplikasi Interactive Voice Response sebagai Sistem Informasi di Laboratorium

Elektro sebagai sarana untuk mengakses informasi. Informasi yang diberikan

meliputi nilai atau status praktikum apakah lulus atau tidaknya dalam suatu mata

praktikum serta jadwal asistensi. Penelitian ini dilakukan karena masih jarangnya

penggunaan aplikasi IVR sebagai sistem informasi. Sistem yang dibangun

nantinya adalah dengan perancangan jaringan VoIP dengan IVR sebagai Layanan

Sistem Informasi menggunakan Asterisk sebagai VoIP server dan software 3CX

dan CSip Simple sebagai akses client serta database menggunakan MySQL.

Adapun pentingnya penelitian ini nantinya dapat membantu para mahasiswa

ketika akan mengakses informasi di laboratorium sehingga mahasiswa diharapkan

terbantu dengan adanya perancangan ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas masalah yang timbul dari tugas akhir ini adalah,

1. Bagaimana cara memanfaatkan layanan VoIP sebagai sistem informasi

2. Bagaimana cara merancang sistem informasi menggunakan IVR

3. Bagaimana cara konfigurasi VoIP dan IVR menggunakan Asterisk

4. Bagaimana cara penyimpanan informasi database IVR

5. Bagaimana cara pengujian IVR berbasis VoIP

1.3 BATASAN MASALAH

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula,

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan.

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut,
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1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah perancangan IVR berbasis

VoIP menggunakan Asterisk sebagai server dan FreePBX sebagai akses

web GUI Asterisk dengan menggunakan jaringan LAN dan Wireless LAN.

2. Perancangan Server Asterisk dilakukan secara virtualisasi menggunakan

software VMWare.

3. Pembuatan Database Informasi pada IVR menggunakan MySQL.

4. Pengujian sistem dilakukan melalui simulasi secara langsung.

1.4 TUJUAN

Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Merancang sebuah sistem IVR berbasis VoIP sebagai sistem informasi

akademik di Laboratorium Elektro Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Mempermudah mahasiswa atau praktikan dalam memperoleh informasi

yang ada pada Laboratorium.

1.5 METODOLOGI

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir

dengan judul “ Perancangan Interactive Voice Response untuk Sistem Informasi

di Laboratorium Elektro Universitas Muhammadiyah Malang” sebagai berikut :

a. Kajian Literatur

Dalam mencari studi literature, penulis menggunakan beberapa sumber

informasi yakni melalui media buku dan jurnal maupun media elektronik

seperti Internet.

b. Perancangan Aplikasi IVR berbasis VoIP

Dalam perancangan sistem ini ada dua bagian, yang meliputi software

dan hardwarenya pada setiap bagiannya, yaitu :

1. Software

a. Instalasi Asterisk pada Server menggunakan virtualisasi, yakni

VMWare
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b. Konfigurasi IP address pada server dan client dalam hal ini pengujian

awal menggunakan piranti laptop

c. Konfigurasi VoIP pada Asterisk

d. Konfigurasi IVR pada Asterisk

e. Konfigurasi Database di MySQL

2. Hardware

a. Perancangan Server dengan menggunakan Linux Ubuntu sebagai

Operating Sistem.

b. Perancangan Client menggunakan Software 3CX, CSIPSimple dan

Zoiper sebagai perangkat sambungan dari client menuju server.

c. Perancangan Client menggunakan smartphone android dan windows

phone.

c. Pengujian

1. Pengujian server VoIP dilakukan menggunakan Softphone pada

Komputer Client.

2. Pengujian IVR menggunakan Android yang telah terinstall softphone

(3CX, CSip Simple dan Zoiper).

3. Pengujian Database MySQL dengan pemanggilan melalui IVR.

d. Pengambilan Analisa

Yaitu dengan berisikan analisa data hasil yang telah dilakukan pada

sebelumnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah,

batasan  masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika

penulisan

BAB II DASAR TEORI

Landasan teori digunakan untuk menunjang penyelesaian skripsi

ini akan diuraikan dalam bab ini sesuai dengan kaitannya dalam

perancangan Interactive Voice Response untuk Sistem Informasi

pada Laboratorium Elektro Universitas Muhammadiyah Malang.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tahap-tahap perancangan

dan konfigurasi sistem VoIP dan IVR serta proses kerja sistem

yang ideal.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi perancangan

dan pengujian dari desain sistem yang telah dibuat agar diketaahui

hasil dari tujuan yang telah dijelaskan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari

pembahasan bab sebelumnya serta beberapa kemungkinan

pengembangan dan penyempurnaan dari tugas akhir ini.


