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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang masalah 

 Teknologi jaringan komputer dan internet telah mengalami perkembangan 

yang pesat, sehingga mampu menyambungkan hampir semua komputer yang ada 

di dunia sehingga dapat berkomunikasi dan bertukar informasi. Satu kelebihan 

yang dimiliki sistem komunikasi lewat jaringan internet adalah biaya perawatan 

yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya perawatan yang dibutuhkan 

jaringan komunikasi konvensional, contohnya jaringan telepon. Semakin jauh 

jarak jaringan yang dibangun, semakin besar perbedaan jumlah biaya.  

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terkini mendorong 

sebagian orang mencari alternatif untuk berkomunikasi. Pada abad 21 komunikasi 

Voice over Internet Protocol yang bisa di akses melalui jaringan internet menjadi 

sangat populer. VoIP banyak di gunakan karena sangat murah dalam operasional 

dan menggunakan sedikit bandwidth internet, sekitar 64kbps tergantung dari 

codec yang di gunakan. Voice over Internet Protocol (juga disebut VoIP, IP 

Telephony, Internet telephony atau Digital Phone) adalah teknologi yang 

memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara 

diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan 

paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Definisi VoIP 

adalah suara yang dikirim melalui protokol internet (IP). 

 Karena VoIP sudah banyak digunakan, teknologi ini lebih dikembangkan 

lagi agar tiap – tiap server VoIP bisa saling berhubungan yang tujuannya untuk 

mengkoneksikan client dari server yang berbeda. Metode trunking digunakan 

untuk routing VoIP dan menghubungkan dua sistem telepon IP PBX. Dengan 

adanya trunking, pengguna di dua sistem telepon IP PBX bisa berkomunikasi 

dengan client dari server lain menggunakan kode area seperti telepon pada 

umumnya (panggilan interlokal). 

 IAX2 adalah protokol yang dipakai dalam komunikasi VoIP. IAX singkatan 
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dari Inter Asterisk Exchange, sebenarnya bukanlah protokol yang dibuat oleh 

sebuah lembaga telekomunikasi melainkan adalah hasil dari upaya sebuah 

komunitas. Dan IAX2 adalah protokol untuk pensinyalan dalam VoIP yang dibuat 

dan dikembangkan oleh Mark Spencer. 

 Akses perangkat client VoIP (handheld) langsung ke server VoIP 

menggunakan IP public rentan terhadap berbagai serangan dari internet seperti 

Flooding, Distributed Denial of Service (DDoS) dan aksi penyadapan. Agar 

terhindar dari serangan hacker melalui internet kita perlu melindungi akses dari 

perangkat ke server VoIP. Layanan VoIP hanya bisa di akses oleh perangkat client 

VoIP yang sah dan terlindungi. Layanan VoIP tidak bisa langsung di akses melalui 

IP Public. Sehingga Layanan VoIP lebih aman untuk digunakan. 

 Tugas akhir ini memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan hanya 

mengizinkan pengguna mengakses layanan VoIP melalui Virtual Private Network 

(VPN) yang terpasang pada handheld masing - masing pengguna dan menutup 

port VoIP yang terdapat pada IP public, sehingga tidak bisa di akses secara 

langsung (direct connection). 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil beberapa permasalahan antara 

lain: 

a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan layanan VoIP melalui akses 

VPN PPTP? 

b. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan layanan VoIP menggunakan 

Protokol IAX2? 

c. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan VoIP IAX2 pada jaringan 

VPN PPTP? 

d. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan trunking antar server VoIP 

pada VPN PPTP? 

e. Bagaimana mengukur Quality of Service (QoS) dan Mean Opinion Score 

(MOS) VoIP IAX2 pada jaringan VPN PPTP? 

f. Bagaimana menguji keamanan jaringan VoIP IAX2 pada jaringan VPN PPTP? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari pembahasan yang semakin luas, maka penulis 

membatasi  permasalahan pada tugas akhir ini. Adapun yang menjadi batasan 

masalah adalah sebagai berikut:  

a. Jalur akses yang digunakan adalah Local Area Networking (LAN). Alamat IP 

LAN diasumsikan sebagai IP publik.  

b. Server 1 dan server 2 menggunakan Asterisk IPPBX untuk VoIP server. 

c. Koneksi VPN secara langsung dari perangkat telepon ke server VPN. 

d. Protokol VoIP yang di gunakan adalah IAX2 (Inter Asterisk eXchange Version 

2). 

e. Protokol VPN yang di gunakan adalah PPTP (Point to Point Tunneling 

Protocol). 

f. Dalam komunikasi antar VoIP client menggunakan softphone Zoiper. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Merancang dan mengimplementasikan Layanan VoIP melalui akses VPN 

PPTP. 

b. Merancang dan mengimplementasikan Layanan VoIP menggunakan Protokol 

IAX2. 

c. Merancang dan mengimplementasikan VoIP IAX2 pada jaringan VPN PPTP. 

d. Merancang dan mengimplementasikan trunking antar server VoIP pada VPN 

PPTP. 

e. Mengukur Quality of Service (QoS) dan Mean Opinion Score (MOS) VoIP 

IAX2 pada jaringan VPN PPTP. 

f. Menguji keamanan jaringan VoIP IAX2 pada jaringan VPN PPTP. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang di gunakan dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan mempelajari literatur, yaitu: menelaah buku dan jurnal 

serta referensi yang ada di internet yang berkaitan dengan permasalahan. 
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b. Skenario perancangan dan pengujian sistem: 

1. Pengujian komunikasi antar client. 

2. Mengukur Quality of Service (QoS) VoIP IAX2 pada jaringan VPN PPTP 

diantaranya adalah delay, jitter, packet loss dan troughput serta mengukur 

Mean Opinion Score (MOS). 

3. Pengujian keamanan VoIP menggunakan tools monitoring dan sniffing dengan 

meletakkan sniffer di dalam jaringan VPN. 

4. Mengamati sistem log yang ada pada server untuk menganalisa proses 

komunikasi yang terjadi pada VoIP sehingga bisa diambil kesimpulan untuk 

VoIP. 

5. Membandingkan keamanan VPN PPTP dengan VPN SSL dari peneliti yang 

terdahulu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini sistematika penulisan tugas akhir yang akan disusun meliputi: 

a. BAB I, Pendahuluan 

 Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

b. BAB II, Landasan Teori 

 Memuat berbagai penjelasan teoritis yang digunakan untuk mendasari 

pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan tugas akhir ini. 

c. BAB III, Perancangan Sistem 

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pembuatan sistem yang dibuat 

berdasarkan topologi dan skenario sebelumnya. 

d. BAB IV, Implementasi dan Pengujian 

 Memuat laporan realisasi dan penerapan rancangan yang sebelumnya telah 

dilakukan sekaligus mengevaluasi hasil yang diperoleh. 

e. BAB V, Penutup 

 Memuat kesimpulan dan kemungkinan untuk penelitian selanjutnya. 

 




