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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong 

terbentuknya suatu komunikasi yang bersifat convergence dengan teknologi 

komunikasi lainnya. Salah satunya adalah Voice over Internet Protocol (VoIP). 

VoIP merupakan teknologi yang menawarkan layanan transmisi data suara, video 

dan data secara langsung atau real time melalui internet yang berjalan pada suatu 

protocol jaringan komputer yaitu Internet Protocol(IP). VoIP adalah teknologi 

yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. 

Teknologi VoIP merupakan teknologi yang dapat mengkonversi suara menjadi 

signal digital dan kemudian ditransmisikan menjadi paket-paket data yang bekerja 

pada IP (Tanutama, Poernama, & Riani, 2008). Berbeda halnya dengan telepon 

analog konvensional yang tidak fleksibel belum lagi biaya penggunaan yang 

relatif mahal, Penggunaan jaringan IP memungkinkan penghematan biaya, karena 

tidak perlu membangun sebuah infrastruktur baru untuk komunikasi suara dan 

penggunaan bandwith yang lebih kecil dibandingkan telepon biasa. Teknologi ini 

(VoIP) dapat dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan dan biaya 

penggunaan yang murah serta banyak keuntungan yang dapat di ambil (Patih, 

Fitriawan, & Yuniati, 2012).  

Dalam pengoperasiannya, VoIP memiliki protocol yang merupakan sebuah 

aturan yang harus dipenuhi agar akses komunikasi dalam hal ini komunikasi VoIP 

dapat melewati jaringan. Di dalam komunikasi VoIP mengenal beberapa macam 

protocol tambahan selain protocol standart internet TCP/IP, beberapa diantaranya 

adalah protocol SIP, IAX dan H.323. Session Initiation Protocol(SIP) adalah 

protocol yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF), 

kemudian IAX atau singkatan dari Inter Asterisk eXchangeadalah protocol yang 

dibuat dan dikembangkan oleh komunitas Asterisk, sedangkan H.323 adalah 

protocol yang di rekomendasikan oleh ITU Telecommunication Standardization 

Sector (ITU-T) (Setiawan, 2012). 
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Pada penelitian sebelumnya  dapat kita ketahui hasil dari performansi VoIP 

yang menggunakan protocol SIP seperti pada hasil pengujian kualitas suara pada 

Jurnal Implementasi VoIP Computer to Computer Berbasis Freeware 

Menggunakan Session Initiation Protocol (Wahyuddin, 2009) dan jurnal Analisa 

Dan Implementasi VoIP SIP Pada Mobile Phone di Jaringan Bluetooth (Yuliana, 

Kristalina, & Munif, 2010). 

Secara umum sistem VoIP yang menggunakan protocol SIP dapat 

beroperasi dengan baik serta memiliki kualitas suara yang cukup memuaskan. 

Dikarenakan Protocol VoIP tidak hanya SIP saja, maka dari itu peneliti akan 

meneliti protocol-protocol lainnya pada VoIP agar dapat dijadikan pengambilan 

keputusan untuk menentukan protocol mana yang terbaik pada perancangan 

sistem VoIP yang akan dibangun (Prasetyo, 2006). 

Performansi perlu dijaga mengingat VoIP mempunyai kemungkinan 

melakukan berbagai cara kompresi untuk menciptakan efisiensi salurandan 

pemilihan protocol yang tepat.Belum lagi dengan jaminan keamanan terhadap 

setiap paket data pada setiap komunikasi suara yang dilakukan. Teknologi VoIP 

pada dasarnya tidak memiliki jaminan keamanan pada setiap komunikasi. Karena 

penggunaan komunikasi yang murah dari sisi keamanan kurang begitu 

diperhatikan.  Hal ini disebabkan karena media transmisi paket data yang melalui 

unprotected network pada jaringan internet. Sehingga memungkinkan penyadapan 

atau peretasan komunikasi suara maupun data-data oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Salah satu kelemahan jaringan internet adalah bahwa data 

yang terkirim tidak terjamin kerahasiaannya sehingga siapapun dapat 

mengambildan memanipulasi data tersebut. (Tanutama et al., 2008) 

Setiap komunikasi antar user yang melalui jaringan internet dapat dilakukan 

penyadapan, sehingga percakapan antar user dapat diretas atau disadap. Hal ini 

ditakutkan jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab mencuri informasi yang 

beredar. Tentunya hal ini dapat menjadi kerugian bagi user tersebut (Mufida, 

Irawan, & Chrisnawati, 2017). 

Oleh karena itu keamanan ketika melakukan komunikasi suara merupakan 

sesuatu yang sangat penting karena menyangkut privasi penggunanya pada 

arsitektur VoIP. Penggunaan Virtual Private Network (VPN) merupakan salah 
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satu solusi untuk menutup celah keamanan pada kasus diatas. VPN merupakan 

salah satu alternatif untuk mengirimkan data dan suara, yang bersifat private atau 

aman (Darmawan, 2014). 

Analisis yang akan dilakukan adalah pada performa yang dihasilkan VoIP 

yang menggunakan protocol SIPdan IAX Kemudian akan dilakukan analisis pada 

performa VoIP tanpa VPN dengan VoIP yang menerapkan VPN pada saat 

jaringan sibuk dan atau pada saat jaringan lenggang. Selain itu juga perlu 

dipertimbangkan terkirimnya data secara real-time agar tercapainya Quality of 

Service (QoS) pada jaringan VoIP yang digunakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan performa QOS VoIP berbasis protocol IAX 

dan SIP dengan atau tanpa menerapkan VPN pada masing-masing 

protocol? 

2. Bagaimana perbandingan performa keamanan VoIP tanpa VPN dengan 

VoIP yang menerapkan VPN pada masing-masing protocol ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan hasil perbandingan performa QOS VoIP berbasis protocol 

IAX dan SIP dengan atau tanpa menerapkan VPN pada masing-masing 

protocol. 

2. Memberikan hasil perbandingan performa keamanan VoIP tanpa VPN 

dengan VoIP yang menerapkan VPN pada masing-masing protocol. 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup yang akan dibatasi dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah : 

1. Protocol yang digunakan untuk penelitian VoIP server ini adalah 

protocol IAX dan SIP 
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2. VPN pada VoIP Servermenggunakan Fiture Bawaan Router Mikrotik

yaitu VPN PPTP.

3. Sistem Operasi pada implementasi VoIP server yang dilakukan

menggunakan Open Source Linux Free PBX.
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