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Bab 3 

Metode Penelitian 

 

Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan untuk 

memecahkan suatu masalah penelitain (Nawai dan Hadari, 1992, h.66). 

Sedangkan penelitan adalah suatu proses untuk mencari sesuatu secara 

sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah 

serta aturan yang berlaku (Arikunto, 1997). Dari definisi diatas maka Metode 

Penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan dan diterapkan dalam 

jangka waktu yang relatif lama. Metode yang digunakan yitu metode analisa dan 

perancangan sistem, pada motode penelitian ini akan dibahas mengenai alat 

yang digunakan, metode, dan jenis data (Arikunto, 1997). 

 Metode yang digunakan dalam penelintian ini yaitu metode PPDIOO 

(Prepare, Plan,Design, Implement, Operation, Optimize ). Seperti pada 

kepanjangan dari PPDIO diatas metode ini terdiri dari enam tahap yaitu 

Prepare, Plan, Design, Implement, Operation dan Optimize. Bagain dari metode 

PPDIO dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Metode PPDIOO (cisco, 2005) 

Berikut ini meruapkan tahap-tahap dalam metode PPDIO seperti pada 

Gambar 3.1 yang menjadi dasar penelitian: 
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a. Prepare 

Dalam tahap prepare ini diawali dengan mencari kebutuhan keseluruhan sistem 

yang akan dibuat dan yang akan diaplikasikan pada sistem jaringan. 

b. Plan 

Pada tahap plan ini yaitu menganalisa hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan 

dan pengembangan untuk mencapai tujuan dibuatnya sebuah sistem jaringan. 

c. Design 

Dalam tahap design ini merupakan proses mengubah kebutuhan yang ada dalam 

tahap plan menjadi rangan sistem yang diimplementasikan secara nyata. Proses 

ini akan berfokus pada dua komponen, yaitu: arsitektur jaringan dan sepesifikasi 

hardware dan software. 

d. Implement 

Pada tahap ini merupakan implementasi sistem jaringan yang telah dirancang 

pada tahap design. 

e. Operation 

Pada tahap operation ini meruapakan tahap operasi jika sebuah sistem jaringan 

yang telah dibuat sesuai dengan tahap design.Deteksi kesalahan, koresi dan 

pemantauan trafik yang terjadi dalam pelaksanaan sistem jaringan sehari-hari. 

f. Optimize 

Pada tahap Optimize ini dilakukan dengan menganalisis kinerja sistem yang 

telah dibangun apakah sudah berjalan dengan baik dalam jaringan komputer. 

3.1 Prepare 

Pada tahap ini rencana kerja disusun agar penelitian dapat terorganisir 

dengan baik untuk penerapan protokol SIP dan protokol IAX pada sistem 

komunikasi VoIP. Sistem komunikasi VoIP akan dikonsepkan dengan  

arsitektur 2 jaringan yang berbeda dengan tujuan mengetahui perbandingan 
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efisiensi komunikasi yang dilakukan oleh protokol SIP dan protokol IAX pada 

sistem. 

3.2 Plan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi kebutuhan 

untuk pembangunan, menciptakan sistem dan implementasi sistem. Kebutuhan 

dari segi hardware dan software menjadi kebutuhan utama yang sangat 

diperlukan bagi Server dan Client yang berada dalam Sistem. hardware dan 

software yang digunakan untuk pengoperasian komputer server dapat dilihat 

pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut. 

 

 Tabel 3.1 Spesifikasi hardware PC Server. 

Peralatan Spesifikasi Detail 

PC (Server) 

 

Processor Intel(R) Core(TM) i33220   

CPU   3.30 GHz  

Memory 4 GB DDR3 

Disk   HDD Sata 500 GB 

Network Card 
Ethernet Realtek RTL8111E chip 

(10/100/1000 Mbit) 

Kebel UTP Straight  1 Meter 

 

Tabel 3.2 Spesifikasi software dari PC Server. 

Peralatan Spesifikasi Detail 

PC (Server) 

Sistem Operasi 

Virtual Machine 

Windows 8.1 

Oracle VM Virtual Box 

Sistem Operasi VoIP Linux Trixbox CE  

Web Browser Google Chrome 

 

Hardware dan software yang digunakan untuk pengoperasian komputer 

untuk client sebagai user agent . Pada user agent client, digunakan 2 client yang 

berbeda dengan penggunaan protokol signaling yang berbeda, yaitu user agent 

dengan protokol SIP dan user agent dengan protokol IAX. Spesifikasi hardware 

dan software dari PC Client dapat dilihat pada tabel 3.3 dan 3.4. 
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Tabel 3.3 Spesifikasi hardware dari PC Client. 

Peralatan Spesifikasi Detail 

PC (Client) 

Hardware 

Processor Intel(R) Core(TM) i33220   

CPU   3.30 GHz  

Memory 2 GB DDR3 

Disk   HDD Sata 500 GB 

Network Card 
Ethernet Realtek RTL8111E chip 

(10/100/1000 Mbit) 

Sound Card  
NVidia Corporation High Definition Audio 

Controller 

Earphone+Microphone Realtek High Definition Audio 

Kebel UTP Straight  1 Meter 

 

  Tabel 3.4 Spesifikasi software dari PC Client. 

Peralatan Spesifikasi Detail 

PC (Client) 

Sistem Operasi Windows 8.1 

Softphone 
X-lite (SIP) 

Zoiper (IAX) 

3.3 Design 

Pada penelitian ini tahap selanjutnya adalah tahap design, yang dimana 

pada tahapan ini akan dibuat suatu arsitektur jaringan dari sistem komunikasi 

VoIP. Sistem ini akan dikonsepkan dengan  arsitektur 2 jaringan yang berbeda 

yaitu jaringan 192.168.1.0/24 dan jaringan 192.168.1.2.0/24. Kemudian untuk 

menghubungkan kedua jaringan tersebut digunakan router dengan model 

pengalamatan secara static. Server VoIP akan berada pada jaringan 

192.168.1.0/24 dan user agent dari protokol SIP dan protokol IAX akan 

menyebar pada kedua jaringan. 2 user agent pada jaringan 192.168.1.0/24 dan 2 

user agent pada jaringan 192.168.2.0/24. Desain topologi dari sistem 

komunikasi VoIP  dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan alokasi IP address juga 

SIP Extensi dari masing-masing softphone dapat dilihat pada tabel 3.4. 
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Gambar 3.2 Topologi Fisik dan Arsitektur Sistem. 

Tabel 3.4 Alokasi SIP Extension. 

Perangkat Ext Keterangan 

ClientSipA 111 Local network : 192.168.1.11/24 

Netmask : 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

ClientSipB 112 Local network : 192.168.2.21/24 

Netmask : 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

ClientIaxA 211 Local network : 192.168.1.11/24 

Netmask : 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.1.1 

ClientIaxB 212 Local network : 192.168.2.21/24 

Netmask : 255.255.255.0 

Gateway : 192.168.2.1 

 

  Pada tabel 3.4 menunjukkan pembagian alokasi IP address dan SIP 

extension terhadap setiap softphone yang berada pada arsitektur sistem. Mulai 

dari softphone x-lite yang mewakili user agent protokkol SIP hingga softphone 

zoiper yang mewakili user agent protokol IAX. 

3.4 Implement 

Dalam fase ini akan dilakukan penerapan Sistem mulai instalasi 

Trixbox sebagai server VoIP hingga proses registrasi softhphone client. Disini 

penulis menjelaskannya dalam bentuk flow chart diagram. 
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Gambar 3.3 Flowchart perancangan Sistem VoIP 

Gambar 3.3 merupakan proses perancangan sistem VoIP. Dimulai 

dengan mempersiapkan software dan hardware yang dibutuhkan untuk 

implementasi sistem VoIP, dari instalasi Trixbox sebagai server VoIP. Setelah  

proses instalasi berhasil dilakukan, lanjut dengan pembuatan SIP Extensi dan 

konfigurasi IP address pada PC Server untuk terhubung ke jaringan. Setelah 

proses intalasi server berhasil, selanjutnya instalasi Softphone pada PC Client. 

Setelah proses instalasi Softphone selesai, dilakukan konfigurasi IP Address dan 

codec sebelum registrasi Softphone Client ke Server VoIP. Setelah itu Wireshark 

digunakan sebagai software monitoring dan penguji performasi dari sistem 

VoIP. 

3.5  Operate 

Setelah melakukan fase sebelumnya, langkah selanjutnya adalah proses 

pengoperasian. Secara garis besar pada tahapan ini akan dilakukan beberapa 

kegiatan dengan skenario sebagai berikut : 

 Client dan Server VoIP terhubung ke jaringan. 

 Registrasi Softphone client pada VoIP Server dengan ketentuan Sip 

extensi telah terdaftar pada server.  
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 Membangun sebuah panggilan antara client SIP A ke client SIP B 

menggunakan softphone X-lite dan Ketika client SIP A dan B  telah 

berkomunikasi maka sesi komunikasi yang terjadi akan di capture 

(tapping) menggunakan wireshark. Data hasil capture akan di filter 

sesuai dengan jumlah port yang digunakan oleh protokol SIP. 

 Membangun juga sebuah panggilan antara client IAX A ke client IAX 

B menggunakan softphone Zoiper dan Ketika client IAX A ke client 

IAX B telah berkomunikasi maka sesi komunikasi yang terjadi akan di 

capture (tapping) menggunakan wireshark. Data hasil capture akan di 

filter sesuai dengan jumlah port yang digunakan oleh protokol IAX. 

 Uji coba panggilan akan dilakukan dengan beberapa kapasitas 

bandwith yang berbeda yaitu kapasitas bandwith 64kb dan 256kb. 

Disetiap kapasitas bandwith akan dilakukan pangilan sebanyak enam 

kali dengan durasi waktu masing-masing 30 detik, 60 detik, 120 detik, 

180 detik, 240 detik dan 300 detik. Dalam komunikasi antar client akan 

digunakan audio codec G.711 

 Setelah mendapatkan data dari skenario sebelumnya, akan dianalisa 

bagaimana perbandingan tingkat performa dari ke-2 protokol terhadap 

nilai delay, jitter packet loss dan throughput. Selanjutnya akan di 

analisis perbandingan perfomansi mengunakan teknik statistik yaitu 

analisa korelasi. 

 

Fase ini juga dapat memecahkan masalah yang timbul selama proses 

berlangsung, serta melakukan monitoring pada kinerja sistem tersebut apakah 

ada kekurangan dari sistem yang membuat kurang efisien. Apabila ada 

kekurangan dalam sistem maka akan dilakukan maintenance sistem tersebut. 

Diharapkan dari hasil maintenance kinerja sistem menjadi lebih optimal dari 

sebelumnya. 
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3.6 Optimize 

Setelah melakukan analisis pada sistem maka dalam tahapan terakhir ini 

akan dilakukan pembaharuan, hal ini bertujuan untuk mencapai peningkatan 

yang lebih optimal dari kinerja sistem serta menjadi penyelesaian masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


