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Bab1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan Teknologi khususnya teknologi informasi pada saat ini 

sudah semakin pesat. Tingginya kebutuhan akan informasi inilah yang 

menjadikan teknologi komunikasi sangat penting dan hampir menjadi kebutuhan 

primer [1]. Dalam teknologi komunikasi, komunikasi suara merupakan suatu hal 

yang sangat penting, dikarenakan saat ini komunikasi suara dianggap 

komunikasi yang paling praktis. Hal inilah yang menyebabkan berkembangnya 

teknologi komunikasi  berbasis IP, salah satunya adalah VoIP (Voice over 

Internet Protocol) [2].  

Teknologi ini mampu melewatkan data audio maupun video melalui 

jaringan IP. Bentuk data suara sendiri yang awalnya berbentuk analog 

dikodekan menjadi bentuk digital dan dialirkan sebagai data oleh Internet 

Protocol proses tersebut disebut Codec (Encode-Decoder). Dalam 

pengoperasianya, VoIP memiliki protokol yang merupakan aturan yang harus 

dipenuhi agar akses komunikasi dalam hal ini komunikasi VoIP dapat melewati 

jaringan selain protokol standar internet TCP/IP VoIP juga memiliki  beberapa 

macam protokol tambahan yang sering digunakan yaitu protokol SIP dan 

protokol IAX [3].  

Session Initiation Protocol atau disingkat SIP merupakan protokol yang 

berada pada layer aplikasi yang mendefinisikan proses awal, pengubahan, dan 

pengakhiran suatu sesi komunikasi multimedia. Sesi komunikasi pada SIP 

berkarakteristik client-server, karena request diberikan oleh client dan 

dikirimkan ke server. Kemudian server mengolah request dan memberikan 

tanggapan (response) terhadap request tersebut ke client. Permintaan dan 

tanggapan (request-response) disebut transaksi SIP [3].  

IAX merupakan singkatan dari Inter Arsterisk Exchange, Protokol ini 

merancang sesi-sesi internal, IAX diutamakan untuk menyediakan kontrol dan 
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transmisi jaringan media streaming melalui IP (Internet Protocol). IAX sangat 

fleksibel dan dapat digunakan dengan media streaming tipe apapun, termasuk 

video walaupun sebenarnya didesain untuk mengontrol transmisi suara melalui 

IP [4].  

Protokol SIP dan protokol IAX masing-masing memiliki cara kerja serta 

penggunaan jumlah port yang berbeda namun keduanya merupakan protokol 

signaling yang memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengatur, memulai dan 

mengakihiri suatu sesi komunikasi. Sehingga untuk mengetahui perbandingan 

kinerja atau hasil kerja dari kedua protokol tersebut. Hasil kerja dari keduanya 

harus diukur menggunakan parameter-parameter yang dapat mempengaruhi sesi 

komunikasi. Sesi Komunikasi pada VoIP sangat dipengaruhi oleh beberapa 

parameter, diantaranya adalah delay, jitter,packet loss dan throughput. Apabila 

paket dari voice mengalami proses yang lama (delay) untuk sampai ke tujuan, 

maka dapat merusak kualitas voice yang terdengar. Selain itu besarnya jitter dan 

packet loss juga berpengaruh terhadap kualitas dari VoIP itu sendiri [5]. 

Sehingga dengan melakukan analisa perbandingan antara protokol SIP 

dan protokol IAX terhadap delay, jitter, packet loss dan throughput pada 

jaringan VoIP dengan karakteristik bandwidth jaringan yang berbeda-beda. 

diharapkan dapat memberikan hasil analisa yang nantinya dapat memudahkan 

pemilihan protokol yang paling baik diimplementasikan pada jaringan VoIP. 

1.2 Rumusan Masalah  

Mengacu pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan dan menganalisis kinerja 

atau hasil kierja dari protokol SIP dan protokol IAX pada jaringan VoIP. 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dari penulisan ini adalah mengimplementasikan dan menganalisa  

kinerja dari pada protokol SIP dan protokol IAX pada jaringan VoIP. Hasil dari 

penulisan ini diharapkan dapat memberikan  manfaat tentang cara penerapan 

protokol SIP dan protokol IAX pada jaringan VoIP. Serta mengetahui hasil 
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perbandingan kinerja protokol SIP dan protokol IAX yang nantinya dapat 

memudahkan pemilihan protokol yang paling baik diimplementasikan pada 

jaringan VoIP. 

1.4. Batasan Masalah  

Ruang lingkup pembahasan ini mencakup: 

 Membangun server VoIP dengan menggunakan GNU Linux Trixbox. 

 Perbandingan kinerja protokol SIP dan protokol IAX pada jaringan 

VoIP dilakukan hanya menggunakan audio codec G711. 

 Analisa perbandingan nilai delay, jitter, packet loss dan throughput dari 

komunikasi VoIP yang di implementasi protokol SIP dan protokol IAX. 

 Analisa Korelasi dari nilai delay, jitter, packet loss dan throughput dari 

komunikasi VoIP yang di implementasi protokol SIP dan protokol IAX. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang dimana tiap bab 

pembahasannya saling terkait satu bab dengan bab yang lainnya, adapun 

sistematika penulisan ini adalah: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

pengembangan sistem dan sistematika penulisan tentang analisis 

perbandingan kinerja protokol SIP dan protokol IAX di sistem 

komunikasi VoIP. 

 

Bab 2  Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat penjelasan singkat tentang teori/metode/praktek-

praktek yang sudah dilakukan orang sebelumnya yang relevan dengan 

topic untuk menunjang tugas akhir ini seperti konsep sistem  
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komunikasi VoIP, bagaimana cara kerja VoIP, komponen VoIP,  

konsep protokol SIP dan protokol IAX, cara kerja protokol SIP dan 

protokol IAX, serta pengaruh dan perbedaannya dalam sistem 

komunikasi VoIP. 

Bab 3 Perancangan dan Analisa 

Bab ini memuat uraian tentang bagaimana langkah-langkah yang 

dikerjakan untuk perancangan yang dibuat, serta menganalisa hasil dari 

penerapan perancangan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir 

ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode PPDIOO (Prepare, 

Plan, Design, Implement, Operation, Optimize ). 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini memuat tentang hasil dan pembahasan yang sifatnya terpadu 

dan tidak dipecah menjadi sub-bab tersendiri, yang meliputi 

implementasi, pengujian, dan hasil analisa, disertai pembahasannya 

masing-masing. 

Bab 5 Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran dari semua pihak yang mendukung dalam perbaikan di masa 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

  

 


