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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sudut pandang utama konsep NGN adalah layanan yang meliputi voice, data, 

multimedia dan internet. Hal ini penting dalam suatu konsep NGN adalah konvergensi dan 

layanan yang berbasisi IP. Untuk mewujudkan konsep NGN yang menitikberatkan pada 

konvergensi dan layanan yang berbasis IP ini diperlukan suatu teknologi yang dikenal 

dengan nama IP Multimedia Subsystem (IMS). Dengan adanya IMS konvergensi dan 

layanan yang berbasis IP bukanlah menjadi suatu hal yang mustahil lagi. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sudut pandang utama konsep NGN adalah 

layanan yang meliputi voice, data, multimedia, dan internet. Salah satu layanan atau aplikasi 

yang sangat menarik dan menjanjikan untuk diterapkan adalah IPTV dan Video On Deman. 

IPTV dapat melayani siaran televisi dua arah, melalui jaringan internet kecepatan tinggi, 

tanpa menggunakan frekuwesi siaran TV Internet sebelumnya, dapat dikatakan sebagai 

suatu proses integrasi antara internet dengan komputer, untuk menangkap siaran televisi 

melalui layar komputer. Sedangkan, IPTV adalah suatu tipe konvergensi transmissi digital 

yaitu perpaduan antara telekomunikasi dengan televisi. Pemirsa IP TV dapat mengontrol 

saluran televisi lewat pesawat televisi, bukan layar komputer, seperti halnya zaman televisi 

analog, atas bantuan set-top-box. Pemirsa IP TV dapat memilih sejumlah besar siaran, baik 

siaran  langsung maupun siaran ulang dengan konten yang beranekaragam, dan dua arah, 

tanpa gangguan apapun. Beberapa tahun belakangan ini Video On Demand menjadi salah 

satu layanan yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang. Sebut saja YouTube, 

komunitas video online paling populer di dunia, ratusan juta video ditonton orang setiap 

harinya dan ratusan ribu video diupload setiap hari. Fakta ini membuat para operator dan 

penyedia layanan berlomba-lombah untuk menyediakan suatu jaringan yang bisa 

menyediakan layanan VoD dengan kualitas yang baik. Salah satu solusinya adalah dengan 

menggunakan IMS sebagai dasar dari jaringan ini. 

Namun, IPTV dan Video On Demand berbasis IMS adalah layanan yang masih baru 

dan masih sedikit sekali orang yang mengunakannya bahkan mungkin masih sedikit pula 

orang yang tahu mengenai layanan ini. Oleh karena itu masih diperlukan peneitian 

mengenai IPTV dan Video On Demand berbasis IMS ini untuk lebih memahami cara 
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kerjanya dan untuk mengetahui apakah layanan ini sudah layak diterapkan. Untuk itulah 

pada sikripsi ini akan mengimplementasikan suatu jaringan IPTV dan Video On Demand 

yang berbasis IMS untuk memahami dan menganalisa cara kerja IPTV dan Video On 

Demand terutama mengenai message flow dari layanan tersebut, juga untuk melihat 

parameter-parameter QOS (Quality of Service). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada penulisan skripsi ini akan mengimplementasikan suatu jaringan IPTV dan 

Video on Demand yang berbasis IMS dengan menggunakan Open IMSCore dan 

komponen-komponen lainya yang juga menggunakan modul-modul dari OpenIMS. Dari 

jaringan yang dibuat ini pembahasan akan di fokuskan pada message flow, dan 

pengendalian QOS (Quality of Service) beserta parameter-parameternya yang menentukan 

bagus atau tidaknya kualitas jaringan ini. 

Bedasarkan gambaran di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah utama yang akan 

dibahas pada penelitian ini, yaitu: 

1 Bagaimana konsep jariangan IMS yang diperlukan untuk  layanan IPTV dan Video On 

Demand? 

2 Mengukur quality of service(QOS) pada Ip Multimedia Subsystem (IMS) 

3 Bagaimana message flow yang terjadi dari mulai registrasi, pemanggilan Video On Demand, 

pemutusan Video On Demand, sampai deregistrasi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan skripsi dan penelitian mengenai IPTV dan Video On Demand 

dengan Open IMS Core ini adalah: 

 Mengimplementasikan suatu jaringan layan IPTV dan Video On Demand yang berbasis 

Open IMS Core. 

 Mengontrol QOS pada IMS menggunakan PCRF dan PCEF 

 Memahami message flow yang terjadi dari mulai registrasi, pemanggilan Video On 

Demand, pemutus Video On Demand,sampai deregristrasi. 
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1.4. Batasan Masalah 

Pada penulisan skripsi ini, penelitian hanya dibatasi pada implementasi layanan IPTV 

dan Video on Demend berbasis IMS dengan menggunakan beberapa komponen sebagai 

berikut: 

1. Core   : Open IMS Core 

2. Client   : IMSdroid 

3. Media Server  : VLC  

4. Aplication Server  : UCT IPTV Advanced 

5. Sistem Operasi  : Ubuntu 11.10 

6. Pengalamatan IP  : Ipv4 

7. Pengendali QoS  : PCRF dan PCEF 

Selain itu, penelitian ini juga hanya dibatasi pada analisa message flow dan parameter-

parameter QoS layanan IPTV dan Video on Demand ini. 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi: 

1. Pendekatan dari tinjauan pustaka, yaitu dengan melakukan studi literatur dari jurnal, 

website, dan modul instalasi dari perangkat yang digunakan 

2. Pendekatan narasumber, yaitu melalui diskusi dan tanya jawab dengan orang-orang yang 

ahli pada bidang-bidang yang berhubungan 

3. Perancangan topologi  layanan 

4. Pengujicobaan dan pengambilan data 

5. Analisia Data 

Penelitian dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 

1. Instalasi dan konfigurasi pada Server: 

a. Pengistalan OpenIMSCore 

b. Penginstalan dan konfigurasi Aplication Server 

c. Penginstalan dan konfigurasi Media Server 

d. Penginstalan dan konfigurasi Media Pengontrolan QoS menggunakan PCRF dan 

PCEF 

2. Penginstalan IMS client 

3. Registrasi IMSdroid  

4. Request dan inisialisasi salah satu layanan IPTV dan Video on Demand di IMS client 

5. Pengukuran QoS jaringan IMS menggunakan Wireshark 

6. Analisis message flow dan hasil pengukuran QoS 
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7. Pengujian protocol streaming secara unicats maupun multicats 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab inimembahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitihan skripsi ini, 

yaitu mengenai konsep dasar IMS,  IPTV, Video on Demand,  PCRF dan 

PCEF, protocol-protocol yang digunakan, dan parameter-parameter QoS yang 

digunakan pada penelitian ini. 

 

BAB 3 PERANCANGAN 

Bab ini membahas mengenai cara instalasi dan konfigurasi IMS Core, IMS 

Client, PCRF dan PCEF, Aplication Server, dan Media Server. 

 

BAB 4 UJICOBA DAN ANALISIS 

Bab ini berisi mengenai analisa message flow dari jaringan IPTV dan Video 

on Demand ini dan pengukuran parameter-parameter Qos pada bandwidth 

yang berbeda-beda. 

 

BAB 5 KESIMPULAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisis yang didapat melalui 

penelitian ini 

 


