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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Studi yang pernah dilakukan 

Pada penelitian Performansi Komunikasi VoIP-SIP dengan GSM melalui 

GSM Gateway dilakukan penelitian dengan metode kepustakaan dan metode 

penelitian laboratorium. Pengujian yang dilakukan melingkupi kehandalan 

pengguna dan server, konsumsi bandwith, pengaruh jumlah pengguna terhadap 

bandwith dan pengujian beberapa GSM carrier dan parameter-parameter yang 

menentukan QoS di setiap user agent seperti delay, jitter, packet loss, R Factor 

dan MOS. Protokol yang dirancang dan diimplementasikan dalam penulisan ini 

adalah protokol SIP. SIP adalah sebuah signaling protocol (application-layer 

contro) untuk menciptakan, mengatur dan menghentikan sesi komunikasi 

multimedia antara dua atau lebih peserta. Dari penelitian yang dilakukan dapat 

dihasilkan data performansi VoIP yang menggunakan protokol SIP bahwa 

terdapat GSM carrier yang memiliki QoS yang terbaik untuk panggilan masuk. 

Namun pada percobaan panggilan masuk, ketika pihak luar yang menggunakan 

operator yang sama, tidak bisa melakukan komunikasi dengan salah satu user 

agent yang ada, hal ini disebabkan karena pada saat penekanan nomor exstension 

yang dituju, dtmf nya tidak bisa dikenali oleh GSM gateway. Peneliyian juga 

menunjukan adanya salah satu operator yang memiliki parameter-parameter QoS 

yang lebih baik. Dan pada pengujian ketahanan server diketahui bahwa server 

hanya mampu melakukan 50 panggilan dalam waktu yang bersamaan dan apabila 

melebihi dari 50 panggilan secara bersmaaan menyebabkan banyak panggilan 

yang di-disscard.(Tanutama, Poernama, & Riani, 2008) 

Kemudian pada penelitian selanjutnya pada jurnal Implementasi Voice over 

Internet Protocol (VoIP) IP Phone sebagai media komunikasi pengganti Private 

Automatic Branch Exchange (PABX) (Studi kasus Institut Teknologi Padang) 

yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa Institut Teknologi Padang 

didapatkan hasil bahwa salah satu cara mengoptimalkan sistem komunikasi antar 

karyawan di lingkungan Institut Teknologi Padang adalah dengan cara mengganti 
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sistem komunikasi yang lama yaitu telepon PABXdengan sistem IP Phone atau 

Voice over Internet Protocol (VoIP) karena dalam penerapannya penggunaan 

telepon PABX ini belum optimal karena sering terjadi putus koneksi telepon ke 

gedung dengan jarak yang jauh dari sentral PBX. VoIPadalah teknologi yang 

mampu melewatkan “panggilan suara”, video dan data melalui jaringan IP.Dari 

hasil implementasi dan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa 

VoIP memudahkan komunikasi antar karyawan dan memudahkan kegiatan 

administrasi perkantoran karena VoIP lebih efektif dan efisien daripada sistem 

PABX.(Warman & Maknun, 2014) 

Dan pada penelitian ke tiga pada jurnal Implementasi Voice over Internet 

Protocol (VoIP) pada Elastix Server menggunakan Protocol Inter Asterisk 

Exchange (IAX) (Studi Kasus Kantor Bupati Pasaman) mempunyai tujuan yang 

sama seperti pada penelitian sebelumnya yaitu untuk meningkatkan dan 

mengoptimalkan sistem komunikasi pada lingkungan kantor yang ada agar dapat 

memudahkan kegiatan komunikasi dan administrasi perkantoran antar pegawai 

atau karyawan. Tetapi pada penelitian ini menggunakan protocol yang berbeda 

yaitu menggunakan protocol IAX dan didapatkan hasil bahwa dengan adanya 

VoIP pada lingkungan perkantoran dapat mempermudah komunikasi antara para 

pegawai yang bekerja di Kantor Bupati Pasaman dimana para pegawai cukup 

menginstal sebuah aplikasi pada komputer masing-masing untuk melakukan 

panggilan ke pegawai yang lain di lingkungan Kantor Bupati Pasaman. (Warman 

et al., 2015) 

2.2 Voice over Internet Protocol (VoIP) 

Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada 

tahun 1995. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang mampu 

mengirimkan data, suara maupun video yang berbentuk paket secara langsung 

dengan protocol jaringan Internet Protocol. VoIP menggunakan infrastruktur 

internet yang sudah ada untuk berkomunikasi. Teknik dasar VoIP adalah 

teknologi yang memungkinkan kemampuan melakukan percakapan dua arah 

dengan menggunakan jalur komunikasi data pada suatu jaringan komputer, 

sehingga teknologi ini memungkinkan komunikasi suara menggunakan jaringan 
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berbasis IP untuk digunakan pada infastruktur jaringan packet network. Jaringan 

komputer yang digunakan teknologi VoIP adalah internet maupun intranet. 

Teknologi ini pada dasarnya menkonversi sinyal analog (suara) ke format digital 

dan kemudian dikompres atau ditranslasikan ke dalam paket-paket IP atau data 

digital yang kemudian dikirmkan melalui jaringan internet. Standarisasi protocol 

komunikasi pada teknologi VoIP selain menggunakan IP sebagai protocol utama 

VoIP juga menerapkan protocol tambahan diantaranya yaitu SIPdan IAX. 

 

 

 

Gambar 2.1 Cara Kerja VoIP 

2.3 Session Initiation Protocol (SIP) 

SIP adalah salah satu protocol tambahan pada teknologi VoIP yang 

dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) yang merupakan 

lembaga teknik tertinggi di Internet. SIP menggunakan standar RFC 2543. SIP 

menggunakan MIME tupe carried, Session Description Protocol (SDP), RFC 

2327 yang dibangun oleh MMUSIC, salah satu tim kerja di IETF. Grup ini juga 

menangani IP telephony. SIP merupakan protocol berbasis ASCII (teks). 

SIP merupakan protokol pensinyalan yang bertujuan untuk 

mengendalikaninisiasi, modifikasi, serta terminasi sesi-sesi multimedia, termasuk 

sesi komunikasiaudio atau video. SIP merupakan protokol berbasis teks yang 

miripdengan protokol HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). 

SIP adalah protokol peer to peer yang mengandung arti bahwa fungsi-

fungsicall routing dan session management didistribusikan ke semua node 

(termasukendpoint dan server) di dalam jaringan SIP. Hal ini berbeda dengan 

sistempesawat telepon konvensional di mana terminal-terminal telepon sangat 

bergantungkepada perangkat switching yang terpusat. 



7 
 

2.4 Inter-Asterisk eXchange (IAX) 

IAX pada dasarnya bukanlah protocol yang dibuat oleh sebuah lembaga 

telekomunikasi, melainkan adalah upaya sebuah komunitas. IAX adalah protocol 

yang dibuat dan dikembangkan oleh komunitas Asterisk. IAX dibuat oleh Mark 

Spencer untuk pensinyalan VoIP. Protocol merancang sesi-sesi internal, dan sesi-

sesi ini dapat digunakan untuk codec manapun untuk transmisi suara. IAX 

diutamakan untuk menyediakan kontrol dan transmisi jaringan media streaming 

melalui I. IAX sangat fleksibel dan dapat digunakan dengan media streaming tipe 

apapun, termasuk video walaupun sebenarnya didesain untuk mengontrol transimi 

suara melalui IP. 

Tujuan dari desain IAX terbagi darikeadaan protokol-protokol VoIP seperti 

SIP dan MGCP untuk kontrol dan RTPuntuk transmisi media streaming. 

Tujuan utama pembuatan protokol IAX adalah : 

1. Meminimumkan penggunaan bandwidth untuk kontrol dan transmisi 

mediadengan perhatian yang spesifik dari masing-masing panggilan 

voice. 

2. Menyediakan dukungan untuk transparansi Network Address 

Translation(NAT). 

IAX adalah sebuah media peer-to-peer dan protokol pensignalan. Peer-to-

peermaksudnya adalah titik akhir mempertahankan keadaan mesin-mesin yang 

terhubung dengan operasi-operasi protokol. Pensinyalan komponen dari 

protokolIAX lebih sejalan dengan SIP dibandingkan dengan MGCP, yang adalah 

sebuahpanggilan protokol kontrol Master-Slave. Dengan mematuhi media, 

perurutandan informasi pemilihan waktu termasuk dalam susunan IAX. 

Transportasi darimedia tidak mengunakan RTP. 

Tujuan dasar datang untuk pensinyalan IAX yang banyak dan aliran 

mediayang banyak di sebuah User Datagram Protocol (UDP) yang terhubung 

antaradua Internet host. Pada bidang ini dari tujuannya, sebenarnya adalah 

protokol2 in 1, protokol untuk sesi pensinyalan dan sebuah protokol untuk 

transportasialiranmedia itu sendiri. Ini datang pendapat-pendapat berbeda 
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darisebagian besar arsitek dari protokol buatan IETF yang memisahkan 

keduanya.Karena pensinyalan dan pengiriman media pada port UDP yang sama, 

IAX tidakterpengaruh dari permasalahan NAT yang terjadi pada SIP. 

IAX adalah sebuah protokol biner. Desain ini dibuat untuk efisiensi 

bandwidth.Selanjutnya, protokol ini teroptimalkan secara spesifik untuk 

membuatkesangat efisienan dalam pengunaan bandwidth untuk setiap panggilan-

panggilanvoice . Efisiensi bandwidth untuk tipe aliran lain dikorbankan untuk 

kepentingandari pada tiap panggilan voice. 

2.5 Virtual Private Network (VPN) 

VPN adalah sebuah jaringan privat yang menggunakan infrastruktur 

telekomunikasi publik untuk saling bertukar informasi. Dengan adanya teknologi 

komunikasi ini, seseorang dapat terkoneksi ke jaringan publik serta 

menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara 

tersebut, maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya 

berada di dalam kantor atau Local Area Network (LAN) itu sendiri, walaupun 

sebenarnya menggunakan jaringan milik publik. VPN merupakan perpaduan 

antarateknologi tunnelingdan enkripsi pada kedua ujung (end system) dari 

perangkat VPNini biasanya telah menyepakati algoritma yang akan digunakan 

untuk melakukanproses dekripsi. Dalam dunia jaringan, tunneldiartikan sebagai 

suatu cara untukmeng-enkapsulasi atau membungkus paket IP di dalam paket IP 

yang lain. 

2.6 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) merupakan suatu protokol 

jaringan yang berguna untuk mengirimkan data secara private dan aman dari 

client atau pengguna menuju server dengan membuat suatu jaringan private 

melalui jaringan data berbasis TCP/IP. Dalam VPN, karena media penghubung 

antar jaringannya adalah jaringan publik, maka diperlukan pengamanan.Yang 

dapat masuk ke jaringan pribadi hanyalah orang-orang yang terdaftar pada server 

VPN. 

Salah satu cara untuk membangun VPN adalah dengan Metode Tunneling 

atau lorong. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel 
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ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk 

masuk tidak akan mampu untuk menyadap, meretas atau mencuri data yang 

melintasi lorong ini. Di dalam metode PPTP terdapat proses enkapsulasi, 

transmisi dan dekapsulasi paket yang dikomunikasikan. 

Metode tunneling dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut : 

Gambar 2.2  Tunneling 

Teknologi jaringan PPTP merupakan perluasan dari remote accessPoint-to-

Point protocol yang telah dijelaskan dalam RFC 1171 yang berjudul “ThePoint-

to-Point Protocol for the Transmission of Multi-Protocol Datagrams overPoint-

to-Point Links” . PPTP adalah suatu protokol jaringan yang membungkuspaket 

PPP ke dalam IP datagram untuk transmisi yang dilakukan melalui internet atau 

jaringan publik berbasis TCP/IP. PPTP dapat juga digunakan pada jaringan LAN-

to-LAN.  

Fitur penting dalam penggunaan PPTP adalah dukungan terhadap 

VPNdengan menggunakan Public-Switched Telephone Networks (PSTNs). 

PPTPmenyederhanakan dan mengurangi biaya dalam penggunaan pada 

perusahaan besardan sebagai solusi untuk remote atau mobile users karena PPTP 

memberikankomunikasi yang aman dan terenkripsi melalui line public 

telephonedan internet. 

2.7 Quality of Service (QoS) 

Pengukuran performansi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan 

efisiensi dan efektifitas kerja suatu jaringan guna meningkatkan produktifitas 

kerja pada jaringan. Letak pengukuran performansi dalam suatu jaringan 

merupakan suatu performansi. 
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Dalam kaitannya dengan pengukuran performansi dibuat suatu skala 

penilaian yang dapat mengukur prestasi pencapaian target nilai performansi. 

Target itu sendiri ditetapkan setelah adanya data-data nilai performansi 

sebelumnya sehingga target sangat realistis.  

Quality of Service(QoS) dapat dikatakan sebagai suatu terminologi yang 

digunakan untuk mendefinisikan karakteristik suatu layanan atau service jaringan 

guna mengetahui seberapa baik kualitas dari layanan tersebut.  

Elemen QoS tergantung dari informasi yang ditransmisikan (voice, data atau 

video). Parameter yang mempengaruhi QoS pada jaringan IP yang dibatasi pada 

masalah seperti berikut (Bijaksana, Negara, & Irwansyah, 2016) :  

a. Throughput  

Throughput Adalah kecepatan transfer data efektif, yang diukur dalam 

satuan bps. Troughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses 

yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi 

interval waktu tersebut. Throughput dapat dihitung dengan rumus  :  

 

Tabel 2.1 Parameter Throughput 

 

 

b. Jitter  

Jitter didefinisikan sebagai variasi delay yang diakibatkan oleh panjang 

queue dalam suatu pengolahan data di akhir pengiriman akibat kegagalan 

sebelumnya Secara umum jitter merupakan masalah dalam slow speed links.. 

Jitter diantara titik awal dan akhir komunikasi seharusnya kurang dari 150 ms 
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sedangkan untuk wireless kurang dari 5 ms. Untuk menghitung jitter digunakan 

rumus : 

 

Tabel 2.2 Parameter Jitter 

 

c. Packet Loss  

Packet loss adalah jumlah paket data yang hilang pada saat dilakukan 

komunikasi. Packet loss disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti 

penurunan signal dalam jaringan komputer, paket yang corrupt yang menolak 

untuk transit, dan kesalahan perangkat keras jaringan komputer. Packet loss dapat 

dihitung dengan rumus : 

 

Tabel 2.3 Parameter Packet Loss 

 

d. Delay  

Delay adalah waktu tunda untuk paket data yang dikirimkan dari client-

server maupun server-client yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor pada 



12 
 

jaringan komputer. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP 

dengan paket lainnya. Untuk menghitung rata - rata delay digunakan rumus : 

 

 

Tabel 2.4 Parameter Delay 

 

 

 

2.8 Metode pengujian performansi dan keamanan VoIP 

Untuk menentukan kualitas layanan suara dalam jaringan IP dapat 

digunakan metode di bawah ini : 

a. Mean Opinion Score (MOS)  

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kualitas 

suara dalam jaringan IP berdasar kepada standart (International 

Telecommunication Union Telecommunication Standarization Sector) yaitu 

TIPHON atau Telecommunication and Internet Protocol Harmonization Over 

Networks. 

b. Sniffing 

Sniffing adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dalam jaringan dengan 

tujuan untuk dapat mencuri data-data pribadi ataupun account lain yang bersifat 

pribadi. Karena data yang mengalir pada suatu jaringan bersifat bolak-balik, 

makadengan proses sniffing ini dapat menangkap paket yang dikirimkan dan 

terkadang menguraikan isi dari RFC (Request for Comments).  

Pada Application Layer, biasanya tindakan sniffing dilakukan dengan cara 

menyisipkan sebuah program aplikasi ke sebuah komputer korban dimana 
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nantinya program aplikasi tersebut akan berjalan dan melakukan proses sniffing 

atau penyadapan sehinggan data-data yang dikirimkan dapat terlihat oleh si pelaku 

sniffing. Sniffing dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk sniffing, yaitu Passive 

Sniffing dan Active Sniffing.  

 


