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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang  

Telekomunikasi seluler di Indonesia pada tahun 1984 sudah mulai 

diperkenalkan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang 

pertama mengadopsi teknologi seluler versi komersial. Teknologi seluler yang 

digunakan saat itu adalah NMT (Nordic Mobile Telephone) dari Eropa, disusul 

oleh AMPS (Advance Mobile Phone System), keduanya dengan sistem analog. 

Teknologi telekomunikasi pada saat ini berkembang dengan pesat dan inovatif. 

Sehingga membawa perubahan yang signifikan pada aplikasi teknologi 

telekomunikasi. Tetapi perkembangan itu tidak diikuti dengan perkembangan 

telepon konvensional, maka lahirlah ide untuk merancang sebuah komunikasi 

secara digital. Salah satu dari teknologi telekomunikasi yang terus berkembang 

saat ini yaitu VoIP.  

Dalam perkembangan telekomunikasi, pertukaran informasi khususnya 

suara mengarah ke komunikasi berbasis jaringan IP. Komunikasi suara analog 

melalui PSTN sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke komunikasi digital yaitu 

VoIP. Dengan semakin berkembangnya jumlah pengguna VoIP, diperlukan sebuah 

server VoIP yang mampu menangani jumlah panggilan simultan yang banyak. 

VoIp merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk memungkinkan 

terjadinya percakapan (voice) baik jarak jauh maupun dekat, dengan 

memanfaatkan sumber dari internet. Meskipun dalam penggunaan VoIP, secara  

dari kualitas suara yang tidak sebagus sambungan telepon biasa, tetapi dalam 

penggunaannya dapat hemat biaya yang dikeluarkan. Para pelaku bisnis dan 

pemilik perusahaan mulai melirik penggunaan VoIP terutama untuk menekan 

pengeluaran. Secara garis besar cara kerja VoIP yaitu, suara diubah menjadi suatu 

data dan data tersebut akan dikirim dengan menggunakan jaringan internet. 

VoIP (Voice over Internet Protocol) berawal dengan bertambahnya 

kebutuhan akan komunikasi dengan harga yang lebih ekonomis. Biaya 

menggunakan VoIP lebih murah dibandingkan dengan telepon konvensional saat 

ini. VoIP sangat sangat mungkin untuk berkembang dan dapat di aplikasikan pada 
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masyarakat luas. Kenaikan pengguna VoIP juga membuat persaingan bagi 

provider layanan ini.. Bentuk paling sederhana penggunaan VoIP dengan dua buah 

komputer yang terhubung ke internet. Syarat utama penggunaan VoIP dengan 

adanya jaringan komputer dan mempunyai kartu suara yang dihubungkan ke 

microphone. Dengan di dukung menggunakan perangkat lunak khusus VoIP, 

kedua komputer sudah dapat berkomunikasi. Data suara diubah menjadi kode 

digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket–paket data.  

Codec (compression/decompression) adalah Pengkodean suara menjadi 

kode digital agar dapat di kirim dalam jaringan komputer. Banyak sekali jenis 

protocol voice codec yang tersedia di dalam penelitian ini codec yang digunakan 

SPEEX, iLBC, G.722. 

Pada penelitian ini akan mencoba membangun dan menganalisa antara 

codec SPEEX, iLBC, G.722. Dari codec tersebut akan di analalisa untuk 

teknologi VoIP dengan melakukan test banwidth dan jitter. Penulis memilih codec 

tersebut karena melihat dari bitrate yang dihasilkan tidak terlalu jauh. Kegunaan 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui codec mana yang lebih bagus di dalam 

jaringan tersebut. Semua perangkat lunak yang di gunakan adalah bebas dan open 

source. 

Parallel processing adalah teknik komputasi yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu masalah dengan cara membagi-bagi setiap permasalahan 

menjadi fragmen-fragmen di mana setiap fragmen akan diselesaikan oleh node-

node pemroses yang masing-masing terpisah. 

Dengan parallel processing, pemanfaatan resource komputer dapat 

digunakan secara maksimal. Parallel processing menggunakan lebih dari satu 

CPU untuk mengeksekusi sebuah program. Dengan demikiran, performansi dari 

sistem akan bertambah dengan adanya metode parallel processing ini. Parallel 

processing pada VoIP  ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas server dalam 

menangani suatu panggilan secara bersamaan. 
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2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah  

1. Bagaimana membuat sebuah jaringan VoIP dimana adanya optimalisasi 

pemilihan codec yang tepat. 

2. Bagaimana Implementasi VoIP dengan menggunakan parallel procesing 

dan single server 

3. Tujuan 

Adapun tujuan yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Pemilihan codec yang tepat dalam melakukan komunikasi VoIP. 

2. Menentukan kebutuhan bandwidth antar codec yang digunakan   

3. Menguji server VoIP menggunakan parallel processing dan single 

processing 

4. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Hanya membahas Voice Over Internet Protocol (VoIP) secara umum  

b. Dibatasi hanya menyajikan hasil perhitungan QOS, delay, jitter, packet loss, 

MOS 

c. Protokol yang digunakan SIP 

d. Software yang digunakan Asterisk , Ekiga, X-lite, Zoiper, VQmanager 

e. Codec yang digunakan SPEEX, iLBC, G.722 

5. Metodologi  

5.1. Cara kerja sistem meliputi 

Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan beberapa 

literatur tentang Pararel processing, asterisk, VoIP, codec VoIP (SPEEX, iLBC, 

G.722). Literatur yang akan dikumpulkan akan berupa artikel, tutorial, jurnal, 

buku referensi, dan sumber lain yang berhubungan tentang konsep – konsep yang 

telah dijelaskan sebelumnya. 

5.2. Perancangan dan Implementasi 

Mengumpulkan data – data yang dibutuhkan dalam membangun 

Perancangan dan implementasi meliputi, operasi sistem, server VoIP, softphone, 

client, analisa hasil Berikut adalah paparan dari rancangan tugas akhir ini: 
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a. Membuat 1 buah server Linux dan 2 pararel processing yang bertugas 

mengelola VoIP. 

b. Konfigurasi pararel processing. 

c. Configurasi server asterisk dan menambahkan user yang akan di daftarkan. 

d. Konfigurasi ekiga, X-lite dan zoiper sebagai client. 

e. Penginstalan aplikasi Vq Manager untuk menganalisa hasil. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk pembahasan yang lebih detail, laporan tugas akhir ini disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB 1     PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan dari tugas akhir ini. 

BAB II    LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan serta menunjang dalam 

penelitian tugas akhir. Isi dari bab ini diambil dari jurnal , buku, dan sumber 

referensi  yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti pada tugas akhir ini. 

BAB III   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas perancangan VoIP Server dengan menggunakan 

layanan Parallel Processing sebagai pembanu server. Pada bab ini juga akan di 

jelaskan tahap-tahap implementasi, analisis, dan pengujian sistem yang akan 

dirancang. 

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi sebuah VoIP Server 

dengan menggunakan Parallel Processing untuk membantu kinerja server dan 

memuat proses hasil pengujian. 

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat kesimpulan yang dihasilkan dari sistem yang sudah 

diimplementasikan dan saran saran dari penulis untuk dapat meningkatkan sistem 

sehingga sistem dapat lebih sempurna.. 

 

 


