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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan Voice Over Internet Protocol (VoIP) untuk saat ini 

menjadikan teknologi alternatif dalam berkomunikasi melalui internet, baik 

berupa audio streaming maupun video streaming, dikarenakan paket data yang 

dikirimkan berupa audio maupun video inilah dibutuhkan mekanisme untuk 

menjawab kebutuhan tingkat layanan tersebut. Pemakaian aplikasi VoIP 

merupakan tantangan sendiri bagi provider untuk memberikan solusi layanan 

yang terbaik, dikarenakan dibutuhkan transmisi data audio dan video streaming, 

yang membutuhkan resource yang besar. Peningkatan bandwith bukanlah satu-

satunya jalan keluar, apalagi membutuhkan biaya yang besar[1], untuk itu 

dibutuhkan rekayasa paket aplikasi VoIP yang dapat menggunakan jaringan 

Differentiated Services (DiffServ) dengan merubah nilai DiffServ Code Point 

(DSCP) sebagai upaya peningkatan performansi Quality of Service (QoS) yang 

cukup signifikan dalam menggunakan aplikasi VoIP. 

 DiffServ sebagai salah satu model management QoS pada jaringan IP 

Based, menggunakan sistem pelabelan pada setiap IP header yang menyatakan 

prioritas dari paket tersebut dan dinamakan DiffServ Code Point (DSCP). Pada 

prakteknya prioritas paket diatur oleh router dengan melihat isi dari DSCP yang 

dimiliki paket tersebut, aktifitas tersebut dinamakan Per-Hob Behavior (PHB). Isi 

dari DSCP antara lain dapat dikatagorikan menjadi 4 PHB antara lain default, 

Class Selector, Expedited Forwarding (EF),  Assured Forwarding (AF)[2]. 

Perbedaan PHB akan sangat berpengaruh pada QoS yang akan diterima 

oleh layanan voice dan video, oleh sebab itu karena management QoS pada 

jaringan Diffserv masih bersifat open maka penelitian yang akan dilakukan adalah 

bertujuan untuk mencari nilai dari DSCP yang paling baik dalam faktor QoS yang 

berguna untuk meningkatkan kualitas layanan video dan voice pada jaringan 

DiffServ. 
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1.2 Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan dalam tugas akhir ini meliputi: 

1. Bagaimana menganalisis pengaruh nilai DSCP (DiffServ Code Point) di 

jaringan DiffServ pada voice dan video call menggunakan simulasi router 

GNS3 ? 

2. Bagaimana menganalisis perbedaan hasil QoS pada jaringan Diffserv yang 

menggunakan nilai DSCP dengan hasil QoS default dalam penggunaan 

layanan voice dan video ?  

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dibuat batasan masalah yang akan dilakukan seperti di 

bawah ini: 

1. Implementasi menggunakan simulator router pada GNS3 yang berguna untuk 

mengambil nilai DSCP serta memproritaskan paket video dan voice. 

2. Protocol routing yang digunakan yaitu Open Shortest Path First (OSPF). 

3. Konfigurasi VoIP menggunakan protokol SIP (Session Initiation Protocol) 

4. Layanan voice menggunakan VoIP 

5. Layanan video menggunakan video call 

6. Penggunaan DSCP pada paket IPv4 

7. Codec yang digunakan untuk audio G.711 dan video H.263 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai 

Differentiated Services Code Point  (DSCP) pada QoS di jaringan DiffServ untuk 

layanan voice dan video dari sisi delay, jitter, throughput, dan packet loss. 
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1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 

1. Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan jurnal-jurnal, referensi - referensi, 

buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang diperlukan 

untuk merancang dan membuat serta untuk mengimplementasikan sistem 

ini. 

2. Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data terkait dengan 

membangun sistem ini dilakukan dengan cara mencari semua software, 

library, codec audio serta codec video yang dapat digunakan. Data yang 

terkait seperti codec audio G.7.11, codec video H.263, RFC, SIP, 

standarisasi badan 3GPP mengenai QoS dan juga Requiretment hardware 

maupun software untuk membangun sistem tersebut. 

3. Perancangan dan pembangunan sistem 

Dalam perancangan analisis ini dibutuhkan 1 komputer sebagai server yang 

dimana nantinya memakai perangkat lunak yang bersifat open sources. 

Penulis menggunakan sistem operasi CentOS V5.5 pada Asterisk TrixBox 

2.8.0.4, Oracle VM Virtual Box, serta GNS3 untuk membangun routing 

protocol pada sistem server tersebut. Selain itu terdapat 2 buah laptop yang 

masing-masing sebagai client serta 2 buah laptop lagi sebagai traffic 

generator. 

Komputer  server nantinya berjalan pada sistem operasi CentOS V5.5 pada 

Oracle VM VirtualBox untuk membangun server penyedia layanan VoIP 

berbasis protocol SIP (Asterisk TrixBox). Selain itu routing protocol yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh perubahan nilai DSCP pada 

jaringan DiffServ ini yaitu OSPF serta router yang dipakai dalam 

membangun jaringan DiffServ ini adalah router type c7200. 

4. Skenario Pengujian sistem 

Pengujian dilakukan dengan pemberian nilai DSCP yang sesuai dengan 

standart CISCO dan ITU-T. Dengan demikian akan didapatkan sebuah 
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skenario yang dapat memberikan gambaran penggunaan QoS secara end-to-

end dengan nilai DSCP yang berbeda-beda disetiap pengujian. Pengambilan 

data-data akan digunakan untuk menampilkan waktu delay, jitter, paket 

loss, dan throughput. 

5. Hasil akhir dan pembuatan laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan pengambilan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan mengenai analisis dari penelitian yang dijalankan 

yaitu perubahan nilai DSCP pada jaringan DiffServ untuk layanan voice dan 

video. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan maka tugas akhir ini akan dibagi menjadi 

lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Dimana dalam tahap pendahuluan ini terdiri dari latar belakang,  

rumusan masalah-masalah, batasan masalah, tujuan, metodelogi dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam tahap landasan teori berisi semua dasar teori yang menjadi 

sandaran maupun pacuan teoritik permasalah yang akan di analisis 

dan selanjutnya dipergunakan pada bagian pembahasan. Teori yang 

akan dibahas dalam bab ini mengacu kepada teknologi VoIP, protokol 

persinyalan SIP, jaringan DiffServ, DiffServ Code Point, kualitas 

layanan QoS serta protocol routing OSPF.  

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada tahap analisa dan perancangan sistem ini penulis melakukan 

proses perancangan sistem jaringan yang akan dibangun. Dimulai dari 

perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software), serta perancangan jaringan DiffServ dengan menggunakan 

teknik Code Point.  
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BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada tahap implementasi dan pengujian ini penulis melakukan tahapan 

implementasi perancangan sistem yang telah dibangun, mulai dari 

perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) sampai pada tahap perancangan sistem jaringan. Serta 

dilakukan proses analisis dari setiap tahap yang telah dilakukan 

tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada tahap kesimpulan dan saran penulis menuliskan kesimpulan dan 

saran dari hasil analisa yang telah dilakukan dalam tugas akhir ini.  


