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Bab 2 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan 

adalah Penelitian dengan judul “Analisis dan Perancangan Security Voice Over 

Internet Protokol (VoIP) Menggunakan GNU Linux Tribox Pada Jaringan 

Lokal “ yang membahas cara  Membangun server VoIP dengan menggunakan 

Server Trixbox dan membandingkan keamanan jaringan VoIP sebelum dan 

sesudah menggunakan sistem keamanan VPN (Putra, 2010).  

Penelitian lain yang juga menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian dengan judul “Analisa Perancangan Server VoIP (Voice 

Internet Protocol) Dengan Opensource Asterisk dan Vpn (Virtual Private 

Network) Sebagai Pengaman Jaringan Antar Client” dimana didalamnya 

membahas tentang perhitungkan kualitas dari  sistem komunikasi VoIP yang 

diimlementasikan VPN (Virtual Private Network) sebagai pengaman jaringan 

antar client. Kualitas sistem diukur dengan mengunakan parameter – parameter 

dari QoS dan MOS (Patih, 2012).  

Kemudian ada juga, penelitian dengan judul “Perencanaan Jaringan 

Komunikasi VoIP (Voice Over Internet Protokol) Menggunakan Arsterik Sip 

(Seassion Initiation Protokol)” yang membahas Konsep dasar VoIP, kemudian 

protokol IP yang berhubungan dengan VoIP, Implementasi asterisk sebagai 

server VoIP dan membandingkan kinerja protokol standar VoIP SIP (Seassion 

Initiation Protokol) dan H.323 (Lazuardi, 2008).  dibandingkan Lazuardi, 

penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan Protokol VoIP SIP Dan IAX2 : 

Analisis Bandwidth“ lebih membahas tentang perbanding kelebihan dan 

kekurangan dari kinerja protokol SIP dan protokol IAX2 terhadap parameter 

bandwidth yang di ukur dengan online bandwidth calculator (Kalista S. 2009). 
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Dari para peneliti di atas semua membahas cara membangun teknologi 

voice , serta membahas keamanan jaringan dan juga pengukuran kualitas 

jaringan VoIP ada juga yang membadingkan beberapa protokol yang 

bersinggungan langsung dengan VoIP maupun teknik keamanan dari VPN 

sebagai salah satu sistem keamanan VoIP. Perbedaan penelitian ini dengan 

peneliti di atas yaitu penulis coba menganalisa kinerja 2 protokol yang umum 

digunakan pada sistem VoIP yaitu protokol SIP dan protokol IAX dimana 

kinerja atau hasil kerja dari keduanya diukur menggunakan parameter-parameter 

yang dapat mempengaruhi sesi komunikasi seperti delay, jitter, packet loss dan 

throughput. Kemudian data dari pada parameter delay, jitter, packet loss dan 

throughput akan di analisis dengan menggunakan teknik statistik analisa 

korelasi untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan serta arah hubungan dari nilai 

delay, jitter, packet loss dan throughput pada protokol SIP maupun protokol 

IAX. Sehingga pada akhrinya diharapkan dapat memberikan hasil analisa yang 

nantinya dapat memudahkan pemilihan protokol yang paling baik 

diimplementasikan pada jaringan VoIP. 

2.2 Landasan Teori 

Pada sub-bab ini akan dibahas beberapa konsep dasar yang akan 

digunakan sebagai landasan berpikir seperti beberapa definisi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Dengan begitu akan mempermudah dalam hal 

pembahasan pada bab berikutnya. 

2.2.1 Voice over IP 

Voice over Internet Protocol atau yang biasa dikenal dengan 

sebutan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan melakukan 

percakapan telepon dengan menggunakan jalur komunikasi data pada 

jaringan komputer (networking) (Patih, 2012). 
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Gambar 2.1 Konsep Dasar VoIP (Setiawan, 2012). 

Gambar 2.1 memperlihatkan konsep dasar dari pengiriman data 

VoIP yang mana pengiriman data yang awalnya berupa sinyal analog, 

diubah ke bentuk data digital dengan ADC ( Analog to Digital 

Converter) sebelum kemudian ditkirimkan dan pada sisi penerima data 

dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DAC (Digital to Analog 

Converter) (Setiawan, 2012). 

2.2.1.1 Komponen VoIP 

Komponen–komponen VoIP terdiri dari user agent, 

proxy, protocol, codec. Komponen–komponen tersebut 

adalah komponen yang dibutuhkan untuk komunikasi VoIP 

(Setiawan, 2012). 

 User agent 

 User agent merupakan sebuah software atau hardware 

yang digunakan oleh komputer agar dapat melakukan 

sesi komunikasi, baik berasal dari sambungan komputer 

ke komputer, komputer ke IP-phone, Public Switched 

Telephone Network (PSTN), atau perangkat lainnya. 

 Proxy 

 Proxy layaknya sebuah jembatan. Fungsi proxy adalah 

sebagai penghubung  antara komputer dengan internet. 

Proxy merupakan software yang digunakan sebagai 

server VoIP yang menangani proses management user 

mulai dari registrasi dan autentifikasi user. Proxy 
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mengerjakan banyak proses yang membuat panggilan 

diantara user dapat terlaksana.  

 Protocol 

 Beda dengan proxy, protokol lebih seperti sebuah pintu 

gerbang, dikarenakan protokol merupakan sebuah 

aturan atau rule yang harus dipenuhi agar akses 

komunikasi VoIP bisa melewati jaringan internet. 

Didalam komunikasi VoIP mengenal beberapa macam 

protokol, yaitu Session Initiation Protocol (SIP), 

Protokol H.323 yang dikembangkan oleh ITU-T 

(International Telecommunication Union 

Telecommunication), dan protokol Asterisk yang 

dikenal dengan sebutan IAX (The Inter-Asterisk 

Exchange). 

 Codec 

 Codec atau Coder-Decoder merupakan sebuah 

algoritma yang dapat mengkonversi dan mengompresi 

format suara ke dalam bentuk kode ataupun sebaliknya. 

Serupa dengan proxy, Codec tersedia dalam bentuk 

open source dan licenced  

 

 

2.2.2 Session Initiation Protocol (SIP) 

Session Initiation Protocol atau disingkat SIP merupakan 

protocol yang berada pada layer aplikasi yang mendefinisikan proses 

awal, pengubahan, dan pengakhiran (pemutusan) suatu sesi komunikasi 

multimedia. Sesi komunikasi ini termasuk hubungan multimedia, 

distance learning, dan aplikasi lainnya. 

SIP adalah signaling protocol, bukan media transfer protocol, 

sehingga SIP tidak membawa paket data suara atau video. Sehingga 
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protokol SIP didukung oleh beberapa protokol lain, diantaranya RTP 

(Real-Time Transport Protocol) dan RTCP (Real-Time Transport 

Control Protocol) yang bertugas mentransmisikan media dan 

mengetahui kualitas layanan. Secara default SIP menggunakan protokol 

UDP tetapi pada beberapa kasus dapat juga menggunakan TCP sebagai 

protocol transport (Taufik, 2005). 

2.2.3 InterAsterisk eXchange  (IAX) 

Protokol Inter Asterisk eXchange (IAX) adalah protokol 

signaling yang dapat malakukan kontrol dan transmisi dari media 

streaming melalui jaringan Internet Protocol (IP) (Rahayuningsih, 2011). 

IAX dapat digunakan untuk media streaming video tapi utamanya 

ditujukan untuk komunikasi data suara. Protokol IAX di- design dengan 

tujuan melengkapi kekurangan dari protokol-protokol VoIP seperti SIP 

dan MGCP untuk kontrol dan RTP untuk transmisi media streaming. 

Tujuan utama pembuatan protokol IAX adalah : 

1. Meminimumkan penggunaan bandwidth untuk kontrol dan 

transmisi media dengan perhatian yang spesifik dari masing 

masing panggilan suara . 

2. Menyediakan dukungan untuk transparansi Network Address 

Translation (NAT). 

 

2.2.4 Codec G711 

G.711 adalah suatu standar internasional kompresi audio dengan 

menggunakan teknik Pulse Code Modulation (PCM) dalam pengriman 

suara. Standar ini banyak digunakan oleh oleh operator Telekomunikasi 

di seluruh dunia. 

PCM mengkonversikan sinyal analog ke bentuk digital dengan 

melakukan sampling sinyal analog tersebut 8000 kali/detik dan 
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dikodekan dalam kode angka. Jarak antar sampel adalah 125  detik. 

Sinyal analog pada suatu percakapan diasumsikan berfrekuensi 300 Hz – 

3400 Hz. Sinyal tersampel lalu dikonversikan ke bentuk diskrit. Sinyal 

diskrit ini dirpresentasikan dengan kode yang disesuaikan dengan 

amplitude dari sinyal sampel. Format PCM menggunakan 8 bit untuk 

pengkodeannya. Laju transmisi 64.000 bit/detik. Bit rate 64 Kbps ini 

merupakan standar transmisi untuk satu kanal telepon digital 

(Ardiansyah, 2010). 

2.2.5 Delay 

Delay adalah interval waktu yang dibutuhkan data untuk 

melakukan proses transimisi dari asal hingga ke tujuan. Delay dapat 

dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga waktu proses 

yang lama (Yanto, 2013). Adapun kualitas delay dapat dikatakan baik 

apabila waktu tundanya hanya sekitar 0 – 150 ms (Setiawan, 2012). 

Penilaian kualitas delay sendiri dapat ditentukan dengan standar ITU-T 

G.114 pada tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 : Standart Delay (Setiawan, 2012). 

 

 

  

Persamaan perhitungan delay (Yanto, 2013) : 

 
Tr = Waktu penerimaan paket (detik) 

Ts = Waktu Pengiriman paket (detik) 

Pr = Paket yang diterima (paket) 

T = Waktu simulasi (detik) 

t = Waktu pengambilan sampel (detik) 

 

 

Delay (ms) Kualitas 

0 - 150 Baik 

150 - 400 Dapat diterima 

> 400 Tidak dapat diterima 
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2.2.6 Jitter 

Jitter didefinisikan sebagai variasi dari delay atau variasi waktu 

kedatangan paket. Banyak hal yang dapat menyebabkan jitter, 

diantaranya adalah peningkatan trafik secara tiba-tiba sehingga 

menyebabkan penyempitan bandwidth dan menimbulkan antrian. Selain 

itu, kecepatan terima dan kirim paket dari setiap node juga dapat 

menyebabkan jitter. Adapun kualitas jitter dapat dikatakan baik apabila 

waktunya hanya sekitar 0 – 20 ms (Setiawan, 2012). Penilaian kualitas 

jitter sendiri dapat ditentukan dengan standar ITU-T G.114 pada tabel 

2.2 : 

Tabel 2.2 : Standart Jitter (Eko, 2012). 

Jitter (ms) Kualitas 

0-20 Baik 

20-50 Dapat diterima 

>50 Tidak dapat diterima 

 

Persamaan perhitungan jitter (Yanto, 2013) : 

 
Ri = Received Time 

Si = Sent Time 

2.2.7 Packet loss 

Packet loss adalah perbandingan seluruh paket IP yang hilang 

dengan seluruh paket IP yang dikirimkan antara source dan destination. 

Salah satu penyebab packet loss adalah antrian yang melebihi kapasitas 

buffer pada setiap node. Packet Loss pada VoIP dikatakan baik apabila 

jumlah tingkatan paket yang hilang berkisar antara 0 s/d 0.5 % dari 

pengiriman data (Setiawan, 2012). Penilaian kualitas packet loss sendiri 

dapat ditentukan dengan standar ITU-T G.114 pada tabel 2.3 : 
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 Tabel 2.3 : Standart Packet loss (Eko, 2012). 

Paket loss (%) Kualitas 

0 -1 Baik 

 1-5 Dapat diterima 

> 10 Tidak dapat diterima 

 

Persamaan perhitungan packet loss (Yanto, 2013) : 

 

Pd = Paket yang mengalami drop (paket) 

Ps = Paket yang dikirim (paket) 

T = Waktu simulasi (detik) 

t = Waktu pengambilan sampel (detik) 

 

2.2.8 Throughput 

Throughput adalah jumlah total kedatangan paket IP yang sukses 

pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi 

interval waktu pengiriman (sama dengan, jumlah pengiriman paket IP 

sukses per service-second) (Yanto, 2013). Berikut adalah perhitungan 

rumus dalam mencari nilai throughput: 

Persamaan perhitungan Throughput (Yanto, 2013) : 

 

Pr = Paket yang diterima (paket) 

T = waktu simulasi (detik) 

t = Waktu pengambilan sampel (detik)  

 

2.2.9 Analisa Korelasi  

Analisa korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dalam 

perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi, koefisien korelasi 

ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan, arah hubungan, dan 
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hubungan tersebut siginifikan atau tidak dari tiap variabel. Dalam 

penelitian ini akan digunakan analisis korelasi sederhana (Bivariate 

Correlation) yang banyak digunakan untuk menganalisa hubungan dua 

variable yang berskala interval atau rasio (Priyatno, 2010). 

Pada penelitian ini, sebagai patokan untuk mengukur kuat 

lemahnya hubungan antara dua variabel digunakan patokan dari 

sugiyono (2007). Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien 

korelasi sebagai dari sugiyono dapat dilihat pada tabel 2.4.  

Tabel 2.4 : Patokan Sugiyono (Priyatno, 2010). 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199    Sangat Rendah 

0.20 – 0.399    Rendah 

0.40 – 0.599    Sedang 

0.60 – 0.799    Kuat 

0.80 – 1.000    Sangat kuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


