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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Analisis Performansi dan Keamanan Voice over 

Internet Protocol (VoIP) pada Protocol Virtual Private Network (VPN) Berbasis 

Protocol Inter-Asterisk eXchange (IAX)” ini menggunakan pendekatan penelitian 

eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menciptakan fenomena pada kondisi terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan perbandingan dan pengaruh faktor-faktor pada kondisi tertentu. 

Dalam bentuk yang paling sederhana, pendekatan eksperimental ini berusaha 

untuk menjelaskan, mengendalikan dan meramalkan fenomena seteliti mungkin. 

Dalam penelitian eksperimental banyak digunakan model kuantitatif. 

Laporan penelitian akan berisi data-data dari hasil perhitungan dan 

perbandingan antara dua  protocol untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut. Data eksperimental biasanya berasal dari hasil perhitungan dan 

pengukuran yang dilakukan pada percobaan sebuah sistem. 

Penelitian ini berupaya menjelaskan perbandingan antara dua protocol 

berbeda pada sebuah sistem telekomunikasi yang sama yaitu Voice over Internet 

Protocol (VoIP) dari segi performansi dan keamanan sebuah protocol yang 

diterapkan. Protocol yang akan di analisa adalah protocol IAX dan protocol SIP 

dengan tambahan sistem keamanan VPN pada masing-masing protocol. Pada 

penelitian sebelumnya sudah dilakukan analisa performansi pada protocol SIP dan 

dihasilkan data-data dan informasi performansi pada protocol tersebut dan 

kemudian pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis performansi dan 

kemanan pada protocol IAX dan SIP agar pengguna dapat menentukan atau 

memilih protocol mana yang paling baik performansi dan keamanannya ketika 

digunakan pada jaringan yang akan dibangun. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, 

menganalisa dan menampilkan data dalm bentuk numerik daripada naratif 

(Donmoyer, 2008: 713). Penelitian kuantitatif sering dipandang sebagai antitesis 
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atau lawan dari penelititan kualitatif. Donmoyer beralasan, banyak peneliti 

kuantitatif tertarik mempelajari aspek-aspek kualitatif dari fenomena. Mereka 

melakukan kuantifikasi gradasi kualitas menjadi skala-skala numerik yang 

memungkinkan analisis statistik. 

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, 

instrumen yang aktif dalam pengumpulan data pada objek penelitian, dan 

menganalisis data sebagai bentuk laporan pada hasil penelitian. Adapun data yang 

dikumpulkan berupa data kuantitatif yakni, hasil perhitungan, pengukuran dan 

perbandingan dalam sistem VoIP pada protocol SIP, IAX dengan atau tidak 

menggunakan sistem keamanan VPN. 
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3.2 Diagram alir perancangan dan pembuatan sistem 

Untuk melakukan penelitian pada Analisis Performansi dan Keamanan Voice over Internet Protocol (VoIP) Pada Jaringan Virtual 

Private Network (VPN) Berbasis Protocol Inter-Asterisk eXchange (IAX), dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti gambar 

diagram alir dibawah ini 
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3.3 Blok Diagram Penelitian 
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3.4 Topologi Jaringan VoIP 

 

Gambar 3.3. Perancangan Topologi Jaringan
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3.5 Cara kerja dan pengujian 

3.5.1 Instalasi sistem operasi pada server VoIP 

Instalasi sistem operasi VoIP server pada penelitian ini dengan 

menggunakan Open Source Linux Free PBX. Alasan penulis menggunakan sistem 

operasi FreePBX karena sistem operasi ini mudah dikonfigurasi dikarenakan 

sudah support Graphical User Interface (GUI) dan dapat menggunakan multi 

protocol tanpa harus Menginstal ulang kembali atau mengkonfigurasi kembali 

ketika ingin berpindah atau berganti protocol yang akan diterapkan. FreePBX 

adalah distro linux berbasis web open source GUI yang mengontrol dan 

mengelola Asterisk (PBX), server komunikasi open source. FreePBX dilisensikan 

di bawah GNU General Public License (GPL), lisensi open source. Free PBX 

dapat diinstal secara manual atau sebagai bagian dari pra-konfigurasi Free PBX 

Distro yang mencakup sistem OS, Asterisk, FreePBX GUI dan berbagai macam 

dependensi. Dengan kata lain Free PBX merupakan distro lengkap untuk 

kebutuhan untuk membangun VoIP server baik untuk kebutuhan sekala kecil 

maupun besar. Pertama kali dirilis dengan versi 0.2 yaitu pada tanggal 28 

November 2004 dengan nama Asterisk Management Portal kemudian namanya di 

rubah menjadi FreePBX karena alasan merek dagang (Wijaksono, 2012).  

Gambar 3.4 Logo Free PBX 

3.5.2 Konfigurasi server VoIP 

Konfigurasi pada VoIP server ada 3 yaitu : 

1. Konfigurasi protocol standar

Konfigurasi pada protocol standar yaitu seperti Internet Protocol (IP). Pada

VoIP server dibutuhkan konfigurasi pada IP dengan cara menentukan alamat IP, 

Subnetmask dan IP Gateway sebagai alamat utama untuk menghubungkan seluruh 
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perangkat jaringan nantinya pada VoIP server. Alamat IP pada VoIP server dapat 

dikonfigurasi secara manual ataupun dengan cara otomatis atau biasa disebut 

dengan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Pada penelitian ini 

penulis mengkonfigurasi secara manual. 

2. Konfigurasi protocol VoIP 

Konfigurasi pada protocol tambahan adalah menentukan protocol apa yang 

ingin digunakan untuk membangun VoIP server. Protocol VoIP server seperti SIP 

dan IAX. Pada penelitian ini penulis menggunakan protocol SIP dan IAX. 

3. Konfigurasi user pada VoIP server  

Untuk user atau pengguna VoIP dibutuhkan konfigurasi seperti 

menambahkan ekstensi pada VoIP server. Ekstensi yang ditambahkan adalah 

mendaftarkan akun-akun untuk user agar nanti dapat digunakan untuk menikmati 

fasilitas-fasilitas pada software VoIP seperti voice call, video call, video 

conference, chatting dan yang lainnya. 

 

3.5.3 Konfigurasi pada router Mikrotik 

Pada perangkat router dibutuhkan konfigurasi untuk mengatur lalu-lintas 

jaringan antara server dan user. Konfigurasi pada router adalah sebagai berikut : 

1. Internet Protocol (IP) 

Konfigurasi pengalamatan IP pada router perlu dilakukan agar nantinya 

lalu-lintas jaringan VoIP berjalan dengan baik dan perangkat-perangkat user dapat 

terhubung dalam jaringan yang berbeda. Pengalamatan IP address pada mikrotik 

nantinya akan menyesuaikan dengan pengalamatan pada VoIP server. 

2. Virtual Private Network (VPN) 

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian sebelumnya adalah berada pada bagian keamanan jaringan. Pada VoIP 

server yang dibangun menggunakan Virtual Private Network (VPN) untuk 

keamanan jaringan nantinya. VPN adalah  jaringan pribadi (bukan untuk akses 

umum) yang menggunakan medium nonpribadi (misalnya internet) untuk 

menghubungkan antar remote-site secara aman. Perlu penerapan teknologi 

tertentu agar walaupun menggunakan medium yang umum, tetapi traffic (lalu 

lintas) antar remote-site tidak dapat disadap dengan mudah, juga tidak 
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memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan traffic yang tidak semestinya ke 

dalam remote-site.Virtual Private Network adalah sebuah sistem yang 

memungkinkan komputer jaringan luas secara geografis tanpa ada hambatan fisik. 

VPN dikategorikan sebagai bentuk jaringan dalam cakupan area luas. VPN 

mendukung fungsi seperti akses remote klien, akses jaringan LAN satu ke 

jaringan LAN yang lain, dan juga membuat fungsi pembatasan internet. Fungsi 

VPN pada jaringan VoIP disini adalah untuk menjaga keamanan informasi yang 

dikirim maupun yang diterima oleh user seperti percakapan telepon, video 

conference, chatting dan sebagainya dari tindak penyadapan atau peretasan dari 

pihak yang tidak bertanggung jawab. VPN yang akan digunakan pada penelitian 

ini adalah VPN bawaan dari perangkat Mikrotik yaitu menggunakan service Point 

to Point Protocol (PPTP). Mikrotik RouterOS bisa difungsikan baik sebagai 

server maupun client atau bahkan diaktifkan keduanya bersama dalam satu mesin 

yang sama. Feature ini sudah termasuk dalam package PPP sehingga anda perlu 

cek di menu system package apakah paket tersebut sudah ada di router atau 

belum. Fungsi PPTP Client juga sudah ada di hampir semua OS, sehingga kita 

bisa menggunakan Laptop/PC sebagai PPTP Client. 

3. Firewall 

Selain menggunakan VPN sebagai pengaman atau security pada jaringan 

VoIP, dibutuhkan firewall sebagai pengaman tambahan. Firewall berfungsi 

sebagai filter pada jaringan untuk menyaring akses yang akan masuk pada server 

VoIP. Firewall akan menyaring akses yang akan masuk, apabila akses tersebut 

aman untuk server maka akan diteruskan dan sebaliknya apabila akses yan akan 

masuk tersebut tidak aman atau berbahaya maka akases tersebut akan ditolak atau 

dikembalikan kepada pengirimnya. Untuk penambahan firewall pada jaringan 

VoIP dapat menggunakan firewall bawaan pada sistem operasi FreePBX atau juga 

dapat menggunakan fitur bawaan dari perangkat router Mikrotik. Pada penelitian 

ini penulis akan menggunakan firewall bawaan dari sistem operasi FreePBX. 
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3.5.4 Konfigurasi pada Access Point 

Ada beberapa konfigurasi yang diperlukan pada perangkat Access Point yaitu : 

1. Pengalamatan IP Address 

Maksud dari pengalamatan IP Address disini ada dua, yang pertama adalah 

menyamakan address pada access point dengan address pada server agar berada 

dalam satu network yang sama dan yang kedua melakukan konfigurasi antara 

access point dan user. Dalam pengalamatan IP address pada user dapat 

menggunakan fitur Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP) atau 

membagikan IP Address kepada user atau client secara otomatis atau juga dapat 

melakukan pengalamatan secara manual pada masing-masing user tergantung 

kebutuhan kita pada jaringan tersebut. 

 

2. Pengaturan Service Set Identifier (SSID)  

SSID merupakan identifikasi atau nama pada sebuah jaringan wireless yang 

berfungsi sebagai pengenal pada jaringan WLAN. Pengaturan SSID pada access 

point berguna untuk memudahkan pengguna atau user mengenali network yang 

akan dihubungkan pada devicenya. Biasanya SSID dikonfigurasi ketika pada 

lingkungan user tersebut terdapat beberapa atau lebih dari satu access point yang 

berbeda-beda. Pada jaringan VoIP ini nantinya SSID Access point akan diberi 

nama VoIP UMM. 

 

3. Password Wifi 

Agar jaringan wifi pada jaringan VoIP aman dari user-user yang tidak 

bertanggung jawab diperlukan password untuk mengakses wifi pada access point. 

Apabila access point tidak menggunakan password maka akan sangat rentan 

terhadap gangguan dari luar. 

3.5.5 Konfigurasi pada user 

Konfigurasi pada perangkat yang digunakan user terbagi dua yaitu :  

1. Pada perangkat komputer/laptop :  

a. Instalasi softphone 

Agar perangkat komputer dapat terhubung ke server VoIP diperlukan 

software tambahan yaitu softphone. Softphone adalah perangkat lunak 
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berupa virtual phone yang dapat menghubungkan user ke server VoIP untuk 

menikmati layanan-layanan yang disediakan oleh server VoIP seperti voice 

call, video call, chatting dan sebagainya.Kita bisa mendapatkannya di 

internet, sebagian softphone bisa didapat dengan cara gratis dan ada juga 

dengan cara berbayar tergantung developer software tersebut. Biasanya 

softphone berbayar mempunyai fasilitas atau kemampuan yang lebih dari 

softphone yang didapatkan secara cuma-cuma, tergantung kebutuhan kita 

pada jaringan VoIP tersebut. Softphone memiliki banyak jenis, ada yang 

mendukung semua protocol VoIP ada pula yang hanya mendukung sebagian 

protocol. Contohnya saja LinPhone hanya mendukung protocol SIP 

sedangkan Zoiper mendukung semua protocol VoIP server. Pada penelitian 

ini penulis menggunakan softphone Zoiper karena mendukung protocol IAX 

yang akan digunakan. 

 

b. Konfigurasi IP Address 

IP Address sangat berhubungan dengan softphone, karena IP address 

lah yang menjadi jembatan penghubung antara server dengan client. 

Nantinya pada penelitian ini IP address akan di konfigurasi secara manual 

mengikuti pengalamatn IP address dari server VoIP. 

2. Pada perangkat telepon genggam atau smartphone: 

a. Instalasi softphone 

Sama halnya seperti perangkat komputer, untuk menikmati VoIP pada 

smartphone dibutuhkan juga software pendukung yaitu softphone. Dewasa 

ini hampir semua sistem operasi pada smartphone mendukung jaringan 

VoIP. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan softphone pada sistem 

operasi Android dan iOS yang bisa didapatkan dari Playstore (Android) 

maupun Appstore (iOS). Penulis akan menggunakan softphone Zoiper sama 

seperti pada komputer client. 
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b. Konfigurasi akun VoIP 

Untuk menggunakan fitur VoIP pada softphone yang sudah di instal 

sebelumnya, kemudian daftarkan akun yang sudah dibuat di VoIP server 

pada softphone Zoiper.  

 

3.5.6 Pengujian 

Cara pengujian yang akan dilakukan pada sistem VoIP server adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengujian performansi dan Quality of Service (QoS) pada VoIP server 

dengan menggunakan software Wireshark. 

2. Pengujian sistem keamanan informasi dan data antar user menggunakan 

software Chain-able. 

 

3.6 Kebutuhan Non Fungsional 

3.6.1 Kebutuhan Non Fungsional Server VoIP 

Kebutuhan Non Fungsional dari server VoIP mencakup Hardware dan 

Software adalah sebagai berikut  : 

3.6.1.1 Hardware 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan sebagai komputer server 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Prosesor : Intel core i5 

b. RAM  : 4 GB 

c. VGA  : Nvidia Geforce GT540M 2 GB 

d. Soundcard : Realtek HD Audio 

e. Ethernet : Gigabit Ethernet 

f. HDD  : SATA 640 GB 
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3.6.1.2 Software 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan sebagai komputer server 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Sistem Operasi : Free PBX 

b. Server VoIP   : FreePBX 

c. Web Browser : Google Chrome 

 

3.6.2 Kebutuhan Non Fungsional Server VPN 

Kebutuhan Non Fungsional dari server VPN mencakup Hardware dan 

Software adalah sebagai berikut  : 

3.6.2.1 Hardware 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan sebagai VPN server memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Merk   : MIKROTIK RB941-2nD-TC - home Access Point 

lite (hAP Lite) 

b. RAM   : 32 MB 

c. Ethernet Port  : 4 Port 

d. CPU   : QCA9533 

3.6.2.2 Software 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk konfigurasi  VPN server 

adalah : 

a. Winbox v.311 

b. Web Browser : Google Chrome 

 

3.6.3 Kebutuhan Non Fungsional Wireless VoIP 

Kebutuhan Non Fungsional dari Wireless VoIP mencakup Hardware dan 

Software adalah sebagai berikut : 

3.6.3.1 Hardware 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan sebagai Wireless VoIP 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 
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a. Merk   : TP-LINK TL-WA701ND 

b. Speed  : 150 Mbps 

c. Port  : RJ 45 

d. Security : WEP, WPA/WPA2, etc 

3.6.3.2 Software 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk konfigurasi Wireless 

VoIP adalah : 

Web Browser : Google Chrome 

3.6.4 Kebutuhan Non Fungsional User Client 

Kebutuhan Non Fungsional dari User client mencakup Hardware dan 

Software adalah sebagai berikut : 

3.6.4.1 Hardware 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan sebagai User client memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Laptop   : Acer Aspire E 14 

b. Smartphone iOS  : Iphone 5S 

c. Smartphone Android : Samsung Galaxy Grand Duos 

3.6.4.2 Software 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan sebagai User client memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Laptop   : Zoiper v3.15.40006 32 Bit 

b. Smartphone iOS  : Zoiper 3.14 for iPhone 

c. Smartphone Android : Zoiper 1.53 for Android 
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