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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

1.1. Call Center 

Sejak adanya telepon, informasi terpusat yang digunakan untuk mendapat 

informasi adalah call center  yang dimana sistem ini memiliki infrastruktur yang 

terpusat untuk menerima dan memberikan informasi melalui telepon dalam 

jumlah besar [4]. Call center merupakan layanan yang sebagian besar di sediakan 

didalam institusi, perusahaan maupun organisasi khusus untuk menampung 

panggilan telepon untuk mencari informasi, di samping itu call center juga 

mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilanyangkan oleh pelanggan 

(client). Hal tersebut di harapkan mampu menjadi sarana untuk  menjembatani 

institusi, perusahaan ataupun organisasi dengan pelanggan untuk mendapat kan 

ketersediaan informasi-informasi yang dibutuhkan, sekalian mengupayakan untuk 

mengakrabkan diri dengan client dengan mengadakan fasilitas interaksi yang ada 

setiap waktu [5]. 

Call center di aplikasikan sebuah lingkungan kerja secara umum serta 

dilakukan oleh beberapa distributor pusat panggilan (call center), panggilan pusat 

juga bisa di hubungkan dan di operasikan secara otonom dengan di buatkan center 

tambahan, sering juga dikoneksikan melalui jaringan komputer yang berkaitan 

dengan korporasi, serta mainframe, dan LAN (Local Area Network). Ekstra 

jaringan data dan suara yang dipusatkan melalui sebuah link [4]. 

 

1.2. Interactive Voice Response 

IVR yang berarti Interactive Voice Response adalah sistem yang 

memungkinkan komputer mampu membaca suara nada yang ditekan melalui 

teknologi telepon. IVR (Interactive Voice Response) juga bisa di artikan sebagai 

mekanisme yang di pakai untuk menerima dan menjawab sebuah panggilan secara 

impulsif, yang dimaksud dalam hal ini yaitu admin layaknya operator hanya 

berperan saat panggilan berlangsung. Masyarakat umum biasanya memahami IVR 

sebagai call center  dalam sistem tugas akhir ini client bisa mengakses nomor 

ekstensi IVR melalui software asterisk [6]. 
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IVR (Interactive Voice Response) atau yang biasa dikenal sebagai call center 

adalah mekanisme yang dirancang untuk memberikan informasi tanpa harus 

berbicara langsung terhadap operator. Hal tersebut memungkinkan IVR dapat 

memutar informasi dalam bentuk suara, informasi tersebut dapat di rekam melalui 

software perekam suara [6]. 

 

1.3. VoIP (Voice over Internet Protocol) 

Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan teknologi yang bisa membuat 

lalu lintas voice, video, dan data dalam aliran paket IP (Internet Protocol), 

Infrastruktur internet adalah teknologi VoIP yang digunakan untuk dapat 

berkomunikasi layaknya memakai telpon biasa dan tidak akan dikenakan biaya 

telepon seperti telepon biasa [6] [7]. 

Fungsi teknologi ini yaitu mengubah suara menjadi bentuk digital khusus, 

lalu dikirimkan melalui jaringan internet protocol. Pada dasarnya teknologi VoIP 

ini bekerja merubah format analog menuju format digital, setelah itu format 

tersebut dikirimkan menggunakan jaringan internet [6] [8]. dalam hal ini dapat di 

ilustrasikan dimana VoIP bekerja seperti Gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Cara kerja VoIP dengan merubah data analog menjadi data digital. 

1.4. Asterisk 

Dalam beberapa tahun banyak pengguna free PBX yang mampu membantu 

sistem informasi berbasis suara pada sebuah perusahaan ataupun instansi yang 

memanfaatkan teknologi free PBX, banyak opensource yang menyediakan fitur 

free PBX dalam hal ini asterisk salah satunya. 

Asterisk adalah software open source PBX yang menyediakan kemudahan 

konfigurasi switching, mengatur rute sarta men-tautkan ke jaringan lain [6] [9]. 

asterisk sendiri memungkinkan untuk dapat mengakses fitur yang tersedia antara 
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lain: Caller ID, voicemail, conference, dan lain-lain [6]. Adapun komponen 

mendasar pada software asterisk sebagai berikut: 

1. Data Account 

Data account ialah kumpulan data dalam bentuk ekstensi didalam basis data 

untuk menghubungi server. 

2. Dial Plan 

Dial plan adalah sebuah aturan yang dikonfigurasi untuk menelpon yang di 

gunakan oleh ekstensi. Dial plan bisa juga dibilang jantung dari mekanisme 

asterisk. 

Dalam penyelesaian sistem tugas akhir ini software asterisk yang di pakai 

merupakan software 3cx Phone System. 

 

2.4.1. 3CX Phone System 

3CX Phone system merupakan platform terbuka yang memiliiki fungsi 

sebagai IP-PBX (IP- private Branch Exchange) yang memungkinkan dapat 

menggantikan piranti PBX. Software ini pun telah di develop terutama bagi sistem 

operasi windows serta standar protocol sudah menjadi bagian 3CX, kelebihan dari 

software 3CX yaitu lebih mudah di manage. Seperti pada gambar  bentuk dari 

aplikasi 3CX phone system.  

 

Gambar 2.2 3CX phone system. 

1.4.2. 3CX Softphone 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini memerlukan aplikasi yang mampu 

mendukung untuk menguji keberhasilan pembuatan call center asterisk. Adapun 

aplikasi pendukung untuk menguji call center tersebut [10]. Dalam hal ini penulis 

memilih aplikasi 3CX softphone khususnya pada sistem operasi Android, 

dikarenakan penggunannya yang fleksibel. 
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3CX Softphone adalah softphone gratis yang di develop oleh 3CX, aplikasi 

ini bisa di pakai untuk memanggil dan menjawab telepon VoIP. 3CX softphone 

dapat di install di sistem operasi windows maupun di sistem operasi Android. 

 

1.5. Web Browser 

Web based aplication merupakan perpaduan antara web dengan aplikasi yang 

disediakan untuk seluruh  pengguna web yang dapat di kerjakan secara 

bersamaan. Dengan kemajuan internet yang sangat pesat menjadi alasan yang kuat 

untuk memelihara aplikasi berbasis web, dengan sifat yang di inginkan untuk 

kualitas aplikasi open source itu sendiri [11] [12]. 

Web browser adalah perangkat lunak yang mampu mengakses untuk 

mendapat sumber informasi melalui internet, sebuah web browser juga dapat 

melakukan akses menuju server web melewati jaringan pribadi [11]. 

 

1.6. Audacity 

Perekaman suara merukapan suatu elemen informasi yang sangat penting hal 

ini dikarenakan suara adalah sebuah media penyimpanan suara analog yang terdiri 

dari alur spiral tertulis dan termodulasi. Media untuk merekam sejauh ini semakin 

terus berkembang dari masa ke masa. Adanya IVR juga sangat membutuhkan 

suara dengan format tertentu yang di butuhkan pada open source yang digunakan. 

Untuk membuat informasi berformat suara haruslah membutuhkan software 

perekam suara, untuk convert format suara rekaman menjadi apa yang di 

formatkan pada 3CX phone system. Dalam perekaman suara untuk IVR ini adapun 

aplikasi yang membantu untuk dapat di upload pada software 3cx. 

Audacity adalah aplikasi open source perekam suara dan pemberi efek suara. 

Software Audacity ini dikembangkan oleh WxWigdet, sehingga mampu berjalan di 

segala sistem operasi. Selain itu pengguna dapat membuat rekaman dengan mudah 

serta bisa berkreasi dengan rekaman suara yang dimiliki. Seperti pada Gambar 

2.3. 
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Gambar 2.3 Audacity perekam dan pemberi efek pada suara. 


