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Bab 4 

Implementasi dan Pembahasan 

 

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi, konfigurasi komponen-

komponen dari sistem VoIP yang dibangun. Langkah-langkah instalasi dan 

konfigurasi Linux Trixbox CE sebagai proxy server sistem VoIP hingga 

Langkah-langkah instalasi serta konfigurasi Softphone Zoiper dan Softphone X-

lite sebagai User agent sistem VoIP. 

Pada bab ini juga akan dibahas mengenai hasil penerapan dan 

pembahasan yang menjadi fokus adalah analisa perbandingan kinerja dari 

Protokol SIP dan protokol IAX terhadap delay, jitter, packet loss dan 

throughput pada sistem VoIP dengan menggunakan audio codec G711. 

4.1 VoIP Server  

VoIP Server adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Pada penelitian 

ini akan digunakan Trixbox Ce. Trixbox Ce adalah sebuah VoIP server yang 

dibuat menjadi satu dengan sistem operasi, yaitu linux CentOS.Trixbox bersifat 

open source yang artinya setiap orang dapat mengetahui source code 

programnya dan memperolehnya secara gratis. 

4.1.1    Proses instalasi Server VoIP Linux Trixbox Ce 

1. Proses instalasi Trixbox Ce sama halnya dengan proses instalasi 

sistem operasi lain. Sebelum booting terlebih dahulu Setting 

BIOS ( Basic Input Output Sistem ) untuk urutan boot komputer 

agar boot lewat CDROM, dengan cara masuk pada mode BIOS. 

Setelah itu lakukan booting melalui CDROM. 
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Gambar 4.1 Tampilan awal booting trixbox. 

2. Pada kotak dialog tentang type keyboard, tentukan tipe keyboard  

yang nanti akan digunakan. 

 

Gambar 4.2 Menu Selecting keyboard 

3. Pada kotak dialog Time Zone, Berguna untuk menentukan lokasi 

waktu yang sesuai dengan lokasi VoIP Server. 

 

Gambar 4.3 Menu Selecting time zone 
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4. Berikutnya pada kotak dialog root password, diwajibkan 

memasukan/ketikan password root untuk sistem linux.  

 

Gambar 4.4 Menu setting password root 

5. Setelah memasukan password untuk root, maka proses instalasi 

operating system akan dimulai, tunggu hingga proses instalasi 

selesai dan komputer melakukan proses reboot. 

 

Gambar 4.5 Proses instalasi 

 

4.1.2    Konfigurasi VoIP Server Trixbox Ce 

Trixbox Ce merupakan node yang berperan sebagai VoIP server 

dalam rancangan sistem. Memiliki alamat ip merupakan syarat utama 

untuk terhubung dalam jaringan. Oleh karena itu Trixbox Ce perlu di 

konfigurasi alamat ip, netmask hingga default gateway Ip-nya. 
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1. Proses pengalamatan ip dimulai dari awal Trixbox Start up.  

 

Gambar 4.6 Tampilan Bootloader Linux Trixbox 

2. Proses start up linux trixbox. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Start Up Linux Trixbox  

3. Setelah proses Start up selesai, diperlukan login sebagai root 

untuk masuk ke sistem linux. Ketikan root pada login, dan 

ketikan password yang dimasukan pada proses instalasi. 

 

Gambar 4.8 Tampilan Login ke sistem Linux Trixbox Ce 
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4. Jika login berhasil, maka akan muncul tampilan seperti dibawah 

ini. 

 

Gambar 4.9 Tampilan awal Linux Trixbox 

5. Perintah “sistem-config-network-tui” digunakan untuk melakukan 

pengalamatan IP address dengan mode GUI. Untuk konfigurasi 

selanjutnya perlu masuk pada pilihan menu “Edit Device”.  

 

Gambar 4.10 Tampilan Select Action 

6. Pilihan eth0 (eth0) berguna untuk masuk dalam menu konfigurasi 

IP pada Ethernet 0. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Select A Device 
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7. Masukanan seperti alamat Ip, Netmask dan default gateway Ip. 

Perlu dimasukan untuk melengkapi proses konfigurasi. 

 

Gambar 4.12 Tampilan Configurasi Network 

8. Baris perintah “/etc/init.d/Network Restart ” berfungsi untuk 

merestart network sebagai akhir dari proses konfigurasi. 

 

Gambar 4.13 Tampilan Proses Restart Network 

 

4.1.3    Pembuatan SIP Extension pada VoIP Server Trixbox Ce 

Setelah Proses instalasi dan proses konfigurasi VoIP Server 

Trixbox Ce selesai maka selanjutnya adalah pembuatan Sip Extension 

atau Nomor ekstensi / extension number sebagai identitas untuk 

menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna lainnya dalam 

satu jaringan VOIP.  

1. Setelah Proses instalasi dan proses konfigurasi ip address VoIP 

Server Trixbox Ce dapat diakses melalui web GUI pada 

computer lain dengan ip http://192.168.1.150. 

http://192.168.1.150/
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Gambar 4.14 Tampilan web gui 

2. Untuk menjadi super user perlu mengubah mode pengguna dari 

user menjadi admin dengan login sebagai admin.  

 

Gambar 4.15 Kotak dialog login Sytem Administration 

 

3. Jika login berhasil maka akan masuk ke-halaman Configuration 

and Administration. 

 

Gambar 4.16 Halaman Configuration and Administration. 
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4. Untuk membuat ekstensi baru, perlu masuk pada PBX Settings 

yang berada pada sub-menu dari menu PBX. lalu pilihan sub-

menu PBX Settings akan menampilkan halaman PBX 

Administration pada browser. 

 

Gambar 4.17 Tampilan menu PBX Administration Extensions 

5. Selanjutnya untk membuat ekstensi baru perlu masuk pada menu 

Extensions yang  berada pada tab-menu Setup di panel sebelah 

kiri.  Menu pulldown pada Device merupakan pilihan untuk 

menentukan ekstensi yang sesuai dengan protokol yang 

digunakan user agent dimana Generic SIP Device berlaku untuk 

user agent dengan protokol SIP dan Generic IAX Device berlaku 

untuk user agent dengan protokol IAX. 

 

Gambar 4.18 tampilan Add an Extensions 
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6. Kemudian pada form untuk melakukan penambahan Extension. 

Parameter utama yang perlu diisikan ialah, seperti di bawah ini: 

 

 

 

Gambar 4.19 tampilan SIP Extensions 

 field User Extension untuk masukan nomor ekstensi yang akan 

diberikan kepada user. 

 field Display Name untuk masukan string yang mewakili 

ekstensi user. 

 field Password untuk masukan password yang diperlukan 

ketika SIP client melakukan autentikasi dengan server VoIP. 

 

7. Pilihan Apply Configuration Changes untuk menyelesaikan 

proses pembuatan ekstensi. Dengan munculnya sip ekstensi pada 

daftar ekstensi menandakan ekstensi telah berhasil di buat. 
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Gambar 4.20 tampilan SIP Extensions yang telah terdaftar. 

 

4.2 User agent Client (UAC) 

Sesuai diterangkan di atas, untuk melakukan komunikasi pada sistem 

VoIP diperlukan beberapa komponen yang menunjang terjadinya komunikasi. 

Salah satunya ialah user agent client. User agent client terdiri dari hardware (IP 

-Phone) dan software (Softphone). Berikut adalah langkah-langkah menginstal 

dan mengkonfigurasi softphone yang berfungsi sebagai User agent client: 

4.2.1     Instalasi Softphone X-lite 

Salah satu client VoIP yang akan digunakan sebagai user agent 

client pada sistem VoIP ini adalah Softphone X-lite. X-lite berlaku 

sebagai user agent client yang melakukan sesi komunikasi pada sistem 

VoIP menggunakan protokol SIP. Oleh karena itu berikut akan di 

jelaskan langkah-langkah mengisntall Softphone X-lite : 
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1. Tampilan awal instalasi x-lite.  

 

Gambar4.21 : Tampilan awal instalasi x-lite 

2. Pilihan “I accept the agreement” berguna untuk menyetujui 

proses instalasi.  

 

Gambar 4.22 : Tampilan Lisensi Software x-lite 

3. Dibawah merupakan kotak dialog untuk menentukan 

tempat/lokasi instalasi X-lite. 

 

 

Gambar 4.23 : Menentukan lokasi instalasi x-lite. 
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4. Pilihan install berguna untuk mulai proses instalasi X-lite. 

 

Gambar 4.24: Tampilan persiapan instalasi x-lite. 

5. Setelah menentukan option-option tambahan dari installsi x-lite, 

maka proses instalasi akan di mulai. 

 

Gambar 4.25 : Proses Instalasi x-lite. 

6. Gambar dibawah menunjukan proses instalasi X-lite telah 

berhasil. 

 

Gambar 4.25 : Proses Instalasi x-lite selesai. 
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4.2.2     Instalasi Softphone Zoiper 

Salah satu client VoIP yang akan digunakan sebagai user agent 

client pada sistem VoIP ini adalah Softphone Zoiper. Zoiper berlaku 

sebagai user agent client yang melakukan sesi komunikasi pada sistem 

VoIP menggunakan protokol IAX. Oleh karena itu berikut akan di 

jelaskan langkah-langkah mengisntall Softphone Zoiper : 

1. Tampilan awal instalasi Zoiper.  

 

Gambar 4.26: Tampilan awal instalasi Zoiper 

2. Pilihan “I accept the agreement” berguna untuk menyetujui 

proses instalasi.  

 

Gambar 4.27 : Tampilan Lisensi Software Zoiper 
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3. Setelah menentukan option-option tambahan dari installsi Zoiper, 

Pilihan next berguna untuk melanjutkan proses instalasi. 

 

Gambar 4.28: Menentukan option tambahan pada instalasi Zoiper. 

7. Dibawah merupakan kotak dialog untuk menentukan 

tempat/lokasi instalasi Zoiper. 

 

Gambar 4.29: Proses Instalasi Zoiper. 

4. Pilihan install untuk mulai proses instalasi Zoiper. 

 

Gambar 4.30: Tampilan persiapan instalasi Zoiper. 
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5. Proses instalasi Zoiper di mulai. 

 

Gambar 4.31: Proses Instalasi Zoiper. 

6. Setelah proses instalasi berhasil, tanda check list pada Launch 

Zoiper berguna untuk langsung menjalankan Zoiper setelah 

proses intallasi selesai.  

 

Gambar 4.32: Proses Instalasi Zoiper selesai. 

 

4.3 Konfigurasi User agentClient 

Sebelum melakukan komunikasi pada sistem VoIP. user agent perlu 

melakukan registrasi sesuai dengan informasi sip ekstensi yang telah terdaftar 

pada proxy server. Pada sistem ini memiliki 2 user agent dengar protokol 

signaling yang berbeda sehingga masing-masing memiliki cara registrasi yang 

berbeda pula. Berikut ini ialah cara registrasi user agent ke proxy server. 
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4.3.1     Registrasi User agentClient (X-lite) 

1. Registrasi untuk Softphone X-lite dimulai dengan masuk pada 

menu Account Setting. 

 

Gambar 4.33 : Menu Seting Akun X-lite 

2. Isikan Informasi user/account dengan SIP extension yang 

terdapat di server VoIP, Mulai dari Account name, User ID, 

Domain, Display name hingga Password sesuai dengan informasi 

yang terdaftar pada server VoIP. 

 

Gambar 4.34 : Menu Seting Akun X-lite 
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3. Konfigurasi selanjutnya ialah menentukan jenis codec yang 

digunakan Softphone X-lite untuk itu perlu masuk pada menu 

Preferences. 

 

Gambar 4.35: Menu Preferences softphone X-lite 

4. Pada tab menu Audio Codec, codec G711 dipilih sebagai audio 

codec yang akan digunakan dalam komunikasi Softphone x-lite. 

 

Gambar 4.36: Tampilan menu seting audio codec 

 

5. Jika Presensce Status dari Softphone X-lite berstatus Available 

artinya softphone X-lite telah terhubung dengan VoIP Server. 
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Gambar 4.37: Tampilan proses registrasi berhasil 

 

4.3.2     Registrasi User agentClient (Zoiper) 

1. Registrasi untuk Softphone Zoiper dimulai dengan masuk pada 

menu “Create a new Account”. 

 

Gambar 4.38: Tampilan Menu Create a new account. 

 

2. Ttipe akun perlu ditentukan sesuai dengan informasi  SIP 

extension yang terdapat di server VoIP. Dalam penelitan ini 
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softphone zoiper diperuntukan untuk protokkol IAX sehingga 

point IAX akan dipilih untuk tipe akun softphone zoiper. 

 

Gambar 4.39: Tampilan Menentukan tipe akun softphone zoiper. 

 

3. Pada tahap ini perlu input informasi user account dengan SIP 

extension yang terdapat pada server VoIP, Mulai dari user@host, 

Domain, hingga Password sesuai dengan informasi yang terdaftar 

pada server VoIP. 

 

Gambar 4.40: Menu Seting Akun softphone Zoiper. 

 

4. Jika data akun zoiper berstatus Registered artinya softphone 

Zoiper telah terhubung dengan VoIP Server. 
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Gambar 4.41: Tampilan proses registrasi berhasil. 

5. Konfigurasi selanjutnya ialah menentukan jenis codec yang 

digunakan Softphone Zoiper yaitu codec G711. Pilih codec G711 

pada tab-menu Codec. 

 

Gambar 4.42 : Tampilan menu seting audio codec 
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4.4 Pengujian Sistem 

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian sesuai dengan skenario 

yang telah di rancang pada bab sebelumnya, dimana akan dilakukan panggilan 

antara client SIP A ke client SIP B dan panggilan antara client IAX A ke client 

IAX B. 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. 

Software monitoring wireshark akan digunakan sebagai alat bantu 

untuk menganalisa kinerja dan performa dari protokol SIP maupun protokol 

IAX. Dimana wireshark akan digunakan untuk menangkap seluruh paket yang 

lewat pada saat sesi komunikasi berlangsung. Sebelum mengukur nilai 

parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput, data hasil capture akan di 

filter terlebih dahulu sesuai dengan penggunaan port dari masing-masing 

protokol. 

Pada protokol SIP signaling dan data suara dikirimkan secara terpisah. 

Dimana protokol SIP menggunakan satu port UDP (5060) untuk sinyal dan 2 

port RTP untuk setiap pengiriman data suara. Sehingga hasil capture paket 

yang lewat pada saat sesi komunikasi protokol SIP perlu di filter sesuai 

dengan jumlah penggunaan port protokol sip.  
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Gambar () menunjukan hasil capture paket yang lewat pada saat sesi 

komunikasi protokol SIP berlangsung. Dimana data hasil capture di filter 

dengan string “SIP || RTP” untuk menunjukan seluruh paket protokol SIP 

mulai dari signaling hingga data suara. Data hasil filtering ini nantinya akan 

digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari parameter delay, jitter, packet 

loss dan throughput.  

Pada protokol IAX signaling dan data suara dikirimkan secara 

bersamaan. Dimana protokol IAX menggunakan satu port UDP (4569) untuk 

mengirimkan sinyal dan data suara. Sehingga hasil capture paket yang lewat 

pada saat sesi komunikasi protokol IAX perlu di filter sesuai port yang 

digunakan protokol IAX.  

 

Gambar () menunjukan hasil capture paket yang lewat pada saat sesi 

komunikasi protokol IAX berlangsung. Dimana data hasil capture di filter 

dengan string “IAX2” untuk menunjukan seluruh paket protokol IAX mulai 

dari signaling hingga data suara. Data hasil filtering ini nantinya akan 

digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari parameter delay, jitter, packet 

loss dan throughput.  
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4.4.1     Hasil pengukuran rata-rata Delay. 

Pada penelitian ini delay akan menjadi salah satu parameter 

yang diukur. Delay merupakan total waktu tunda suatu paket yang 

diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik tujuan. Hasil 

pengukuran rata-rata delay dari protokol SIP dan protokol IAX dapat 

dilihat pada gambar 4.43.  

 

Gambar 4.43  : Hasil pengukuran rata-rata delay. 

 Grafik pada gambar 4.43 menunjukan hasil perbandingan delay 

antara protokol SIP dan protokol IAX. Pada saat bandwidth dibatasi 

sebesar 64kb delay protokol IAX memiliki nilai berkisar 30 ms nilai ini 

lebih besar ketimbang delay protokol SIP yang berkisar 25 ms. Hal ini 

dikarenakan banyaknya paket yang antre untuk dikirimkan sehingga 

delay yang dihasilkan pun juga semakin besar. Sedangkan untuk nilai 

kapasitas bandwith 256kb kedua protokol memiliki kisaran delay 

antara 19 ms hingga 20 ms dan kisaran ini tidak melebihi dari 

ketetapan yang telah ditetapkan oleh ITU-T G.114 sebesar 150 ms. 

4.4.2    Hasil pengukuran rata-rata Jitter. 

Parameter selanjutnya adalah jitter. Jitter merupakan variasi dari 

delay atau variasi waktu kedatangan paket. Variasi tersebut bisa berupa 

panjang antrian, waktu pengolahan data, dan juga waktu 

penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Variasi 
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tersebut bisa berupa panjang antrian, waktu pengolahan data, dan juga 

waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Hasil 

pengukuran rata-rata jitter dari protokol SIP dan protokol IAX dapat 

dilihat pada gambar 4.44.  

 

Gambar 4.44  : Hasil pengukuran rata-rata Jitter. 

Grafik pada gambar 4.44 menunjukan hasil perbandingan Jitter 

antara protokol SIP dan protokol IAX. Pada saat bandwidth dibatasi 

sebesar 64kb jitter protokol IAX memiliki nilai berkisar 15 ms nilai ini 

lebih besar ketimbang delay protokol SIP yang berkisar 8 ms. 

Sedangkan untuk nilai kapasitas bandwith 256kb kedua protokol 

memiliki kisaran nilai jitter yang jau berbeda. Dimana jitter protokol 

SIP hanya berkisar pada nilai 1 ms, hasil ini berbanding terbalik 

dengan kisaran nilai jitter pada protokol IAX yang mana memiliki nilai 

jitter 11 ms. Besarnya nilai jitter pada protokol IAX dapat terjadi 

karena adanya penumpukan paket pada jitter buffer  yang menunggu 

untuk dikirimkan, sehingga hal ini menyebabkan nilai jitter yang besar. 

Walaupun nilai jitter yang didapat lebih besar dibandingkan dengan 

hasil sebelumnya, namun nilai ini tidak melebihi dariketentuan yang 

telah di atur oleh ITU-T G.114 yaitu sebesar 50 ms. 
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4.4.3     Hasil pengukuran rata-rata Packet loss. 

Parameter selanjutnya ialah packet loss. Packet loss adalah 

perbandingan seluruh paket IP yang hilang dengan seluruh paket IP 

yang dikirimkan antara pada source dan destination. Semakin besar 

packet loss menyebabkan suara semakin tidak jelas dan suara yang 

dikirimkan tidak bias didengarkan (hilang). Adapun hasil pengukuran 

rata-rata packet loss dari protokol SIP dan protokol IAX dapat dilihat 

pada gambar 4.45.  

 

Gambar 4.45 : Hasil pengukuran rata-rata Packet loss. 

Grafik pada gambar 4.45 menunjukan hasil perbandingan 

Packet loss antara protokol SIP dan protokol IAX. Pada saat bandwidth 

dibatasi sebesar 64kb kedua protokol memiliki presentase packet loss 

yang melebihi ketetapan dari ITU-T G.114 sebesar 10% dimana packet 

loss protokol IAX memiliki presentase berkisar 30 % dan presentase 

packet loss protokol SIP sebesar 22 %. besarnya presentase packet loss 

dari kedua protokol pada kapasitas bandwidth 64kbps beresiko 

menimbulkan gangguan terhadap sesi komunikasi. Gangguan yang 

dapat terjadi mulai dari delay suara pada saat sesi komunikasi hingga 

putusnya sesi komunikasi. Sedangkan untuk nilai kapasitas bandwidth 

256kb kedua protokol memiliki presentase packet loss yang baik 

dimana keduanya memiliki presentase packet loss sebesar 0 % dan 
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nilai ini tidak melebihi dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh ITU-T 

G.114 sebesar 10 %.   

4.4.4     Hasil pengukuran rata-rata Throughput. 

Parameter selanjutnya ialah throughput. Throughput adalah 

jumlah total kedatangan paket IP sukses yang diamati di tempat 

pengukuran pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh 

durasi interval waktu tersebut (sama dengan, jumlah pengiriman paket 

IP sukses per service-second). Adapun hasil pengukuran rata-rata 

throughput dari protokol SIP dan protokol IAX dapat dilihat pada 

gambar 4.46.  

 

Gambar 4.46 : Hasil pengukuran rata-rata Throughput. 

Grafik pada gambar 4.46 menunjukan hasil perbandingan 

throughput antara protokol SIP dan protokol IAX. pada saat bandwidth 

dibatasi sebesar 64kb throughput protokol IAX memiliki nilai berkisar 

9.000 byte/s nilai ini lebih besar ketimbang throughput protokol SIP 

yang berkisar 7.300 byte/s. Sedangkan untuk nilai kapasitas bandwith 

256kb didapati bahwa keduanya memiliki perbedaan nilai throughput 

yang cukup besar. dimana throughput dari protokol IAX memiliki nilai 

yang lebih besar ketimbang protokol SIP. Dari hasil perbandingan 

throughput dapat disimpulkan kualitas pengiriman pada protokol IAX 
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lebih baik dibandingkan dengan protokol SIP. Karena bit yang mampu 

diterima pada protokol IAX lebih besar dari pada bit yang diterima 

pada protokol SIP. 

 

4.5     Analisa korelasi 

Anailisis korelasi yaitu analisis yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variable atau lebih. Pada analisis korelasi digunakan 

untuk mengukur tingkat hubungan antara parameter delay, jitter, packet loss 

dan througphut. Pada penelitian ini analisa korelasi akan di gunakan untuk 

membantu menganalisa perbandingan pengaruh kinerja dari portokol SIP dan 

portokol IAX terhadap parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput. 

adapun hasil analisa korelasi dari kedua protokol terhadap parameter delay, 

jitter, packet loss, dan throughput ialah sebagai berikut. 

4.5.1     Hasil analisa korelasi dari delay, jitter, packet loss dan throughput 

pada protokol SIP 

Analisa korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat dan arah 

hubungan antara parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput. 

Hasil analisa korelasi parameter tersebut pada protokol SIP dapat di 

lihat pada tabel 4.1. 

 Tabel 4.1 Hasil analisa korelasi protokol SIP. 

 

 

 

   

 

 

  Paketloss Jitter Delay Througput 

Paketloss 

Pearson Correlation 1 .999** .968** -.784** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .003 

N 12 12 12 12 

Jitter 

Pearson Correlation .999** 1 .963** -.793** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .002 

N 12 12 12 12 

Delay 

Pearson Correlation .968** .963** 1 -.635* 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .027 

N 12 12 12 12 

Througput 

Pearson Correlation -.784** -.793** -.635* 1 

Sig. (2-tailed) .003 .002 .027  

N 12 12 12 12 
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Dari tabel  hasil analisa korelasi tiap parameter delay, jitter, 

packet loss, dan throughput pada protokol SIP dapat dinyatakan 

bahwa : 

 Packet loss 

Korelasi antara packet loss dengan parameter jitter,delay, dan 

throughput didapat nilai koefisien korelasi masing-masing 0.999, 

0.968, dan -0.784 dengan nilai signifikansi 0.0. 0.0, dan 0.003. Hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara 

packet loss dengan delay dan jitter dan hubungan yang kuat 

dengan throughput dimana tanda negatif berarti hubungan yang 

terjadi adalah negatif, artinya semakin tinggi nilai packet loss 

semakin menurunkan nilai throughput. Sebaliknya koefisien 

korelasi paket loss terhadap jitter dan delay memiliki tanda positif, 

artinya packet loss memiliki hubungan searah terhadap jitter dan 

delay. dengan demikian peningkatan nilai packet loss akan 

berbarengan dengan peningkatan nilai jitter dan delay begitu juga 

sebaliknya. 

 Jitter 

Korelasi antara Jitter dengan parameter packet loss,delay, dan 

throughput didapat nilai koefisien korelasi masing-masing 0.999, 

0.963, dan -0.793 dengan nilai signifikansi 0.0. 0.0, dan 0.002. Hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara 

jitter dengan packet loss dan delay serta kuat dengan throughput 

dan tanda negatif berarti hubungan yang terjadi adalah negatif, 

artinya semakin tinggi nilai jitter semakin menurunkan nilai 

throughput. Sebaliknya koefisien korelasi jitter terhadap packet 

loss dan delay memiliki tanda positif, artinya jitter memiliki 
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hubungan searah terhadap packet loss dan delay. dengan demikian 

peningkatan nilai jitter akan berbarengan dengan peningkatan nilai 

packet loss dan delay begitu juga sebaliknya 

 Delay 

Korelasi antara delay dengan parameter packet loss, jitter, dan 

throughput didapat nilai koefisien korelasi masing-masing 0.968, 

0.963, dan -0.635 dengan nilai signifikansi 0.0. 0.0, dan 0.027. Hal 

ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara 

delay dengan packet loss dan jitter serta kuat dengan throughput 

dan tanda negatif berarti hubungan yang terjadi adalah negatif, 

artinya semakin tinggi nilai delay semakin menurunkan nilai 

throughput. Sebaliknya koefisien korelasi delay terhadap packet 

loss dan jitter memiliki tanda positif, artinya delay memiliki 

hubungan searah terhadap packet loss dan jitter. dengan demikian 

peningkatan nilai delay akan berbarengan dengan peningkatan 

packet loss dan jitter begitu juga sebaliknya. 

 Throughput 

Korelasi antara throughput dengan parameter packet loss, jitter, 

dan delay didapat nilai koefisien korelasi masing-masing -0.784, -

0.793, dan -0.635 dengan nilai signifikansi 0.03. 0.02, dan 0.027. 

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara 

throughput dengan packet loss, delay, serta jitter dan tanda negatif 

berarti hubungan yang terjadi adalah negatif, artinya semakin 

tinggi nilai throughput semakin menurunkan nilai packet loss, 

jitter, dan delay.  
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4.5.2     Hasil Analisa korelasi dari parameter delay, jitter, packet loss dan 

throughput pada protokol IAX 

Analisa korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat dan arah 

hubungan antara parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput. 

Hasil analisa korelasi parameter tersebut pada protokol IAX dapat di 

lihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil analisa korelasi protokol IAX. 

  Paketloss Jitter Delay Througput 

Paketloss Pearson Correlation 1 .277 .905** -.734** 

Sig. (2-tailed)  .384 .000 .007 

N 12 12 12 12 

Jitter Pearson Correlation .277 1 .280 -.032 

Sig. (2-tailed) .384  .378 .922 

N 12 12 12 12 

Delay Pearson Correlation .905** .280 1 -.679* 

Sig. (2-tailed) .000 .378  .015 

N 12 12 12 12 

Througput Pearson Correlation -.734** -.032 -.679* 1 

Sig. (2-tailed) .007 .922 .015  

N 12 12 12 12 

 

 Dari tabel  hasil analisa korelasi tiap parameter delay, jitter, 

packet loss, dan throughput pada protokol IAX dapat dinyatakan 

bahwa: 

 Packet loss 

Korelasi antara packet loss dengan parameter jitter, delay, dan 

throughput didapat nilai koefisien korelasi masing-masing 0.277, 

0.905, dan -0.734 dengan nilai signifikansi masing-masing 0.384, 

0.000, dan 0.007. Hal ini menunjukan bahwa packet loss memiliki 

hubungan yang rendah terhadap jitter, sangat kuat terhadap delay 

serta kuat terhadap throughput dan tanda negatif berarti hubungan 

yang terjadi adalah negatif, artinya semakin tinggi nilai packet loss 

semakin menurunkan nilai throughput. Sebaliknya koefisien 
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korelasi paket loss terhadap delay memiliki tanda positif, artinya 

packet loss memiliki hubungan searah terhadap delay. dengan 

demikian peningkatan nilai packet loss akan berbarengan dengan 

peningkatan nilai delay begitu juga sebaliknya. Namun 

signifikansi packet loss terhadap jitter bernilai 0.384, artinya tidak 

ada hubungan yang signifikan antara packet loss dengan jitter. Hal 

ini karena nilai 0.384 lebih dari 0.05. 

 Jitter 

Korelasi antara Jitter dengan parameter packet loss, delay, dan 

throughput didapat nilai koefisien korelasi masing-masing 0.277, 

0.280, dan 0.032 dengan nilai signifikansi masing-masing 0.384, 

0.378, dan 0.922, Dilihat dari nilai signifikansi dapat diketahui 

bahwa jitter tidak memiliki hubungan yang siginifikan terhadap 

packet loss, delay dan throughput. hal ini dikarekanan nilai 

signifikansi masing-masing 0.384, 0.378, dan 0.922 lebih dari 

0.05. 

 

 Delay 

Korelasi antara delay dengan parameter packet loss, jitter, dan 

throughput didapat nilai koefisien korelasi masing-masing 0.905, 

0.280, dan -0.679 dengan nilai signifikansi masing-masing 0.000, 

0. 378, dan 0.015. Hal ini menunjukan bahwa delay memiliki 

hubungan yang sangat kuat terhadap packet loss, rendah terhadap 

jitter serta kuat terhadap throughput dan tanda negatif berarti 

hubungan yang terjadi adalah negatif, artinya semakin tinggi nilai 

delay semakin menurunkan nilai throughput. Sebaliknya koefisien 

korelasi delay terhadap packet loss dan jitter memiliki tanda 

positif, artinya delay memiliki hubungan searah terhadap packet 

loss dan jitter. dengan demikian peningkatan nilai delay akan 

berbarengan dengan peningkatan packet loss dan jitter begitu juga 
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sebaliknya. Namun signifikansi delay terhadap jitter bernilai 

0.378, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara delay 

dengan jitter. Hal ini karena nilai 0.378 lebih dari 0.05. 

 Throughput 

Korelasi antara throughput dengan parameter packet loss, jitter, 

dan delay didapat nilai koefisien korelasi masing-masing -0.734, 

0.032, dan -0.679 dengan nilai signifikansi masing-masing 0.007, 

0. 922, dan 0.015. Hal ini menunjukan bahwa throughput 

memiliki hubungan yang kuat terhadap packet loss, sedang  

terhadap jitter serta kuat terhadap delay dan tanda negatif berarti 

hubungan yang terjadi adalah negatif, artinya semakin tinggi nilai 

throughput semakin menurunkan nilai packet loss dan delay. 

Namun signifikansi throughput terhadap jitter bernilai 0.922, 

artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara throughput 

dengan jitter. Hal ini karena nilai 0.922 lebih dari 0.05. 

4.5.3    Perbandingan hasil analisa korelasi dari protokol SIP dan 

protokol IAX. 

Berdasarkan hasil analisa korelasi terhadap hasil pengukuran delay, 

jitter, packet loss dan throughput pada protokol SIP dan prtotokol IAX. 

Diketahui bahwa pada protokol SIP,  

Koefisien korelasi terbesar ialah pada korelasi antara parameter packet 

loss dan jitter dengan nilai koefisien korelasi  sebesar 0.999. Packet loss dan 

jitter juga memiliki hubungan yang signifikan dikarenakan nilai signifikansi 

antar keduanya bernilai 0.0, nilai ini jelas kurang dari 0.05. Sedangkan pada 

protokol SIP koefisien terendah ialah pada korelasi antara delay dan 

throughput dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0.635. Walaupun memiliki 

nilai korelasi yang rendah, tetapi koefisien korelasi keduanya masih 

menunjukan adanya hubungan yang kuat antara satu dan yang lainya. Delay 



33 

dan throuhput sendiri memiliki hubungan yang signifikan dikarenakan nilai 

signifikansi keduanya bernilai 0.027, nilai ini jelas kurang dari 0.05. 

Berdasarkan hasil keseluruhan analisa korelasi terhadap nilai delay, 

jitter, packet loss dan throughput dari pada protokol SIP, didapati bahwa pada 

protokol SIP parameter packet loss, delay, jitter hingga throughput semuanya 

memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05, artinya pada protokol SIP antara 

packet loss, delay, jitter dan throughput seluruhnya memiliki hubungan yang 

signifikan antara satu dengan yang lain. 

Sedangkan pada protokol IAX, koefisien korelasi terbesar ialah pada 

korelasi antara parameter packet loss dan delay dengan nilai koefisien korelasi  

sebesar 0.905. packet loss dan delay juga memiliki hubungan yang signifikan 

dikarenakan nilai signifikansi antar keduanya bernilai 0.0, nilai ini jelas 

kurang dari 0.05. Sedangkan untuk koefisien terendah pada protokol IAX ialah 

pada korelasi antara jitter dan throughput dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar -0.032 dari nilai koefisien korelasi tersebut dapat dinyatakan bahwa 

keduanya memiliki tingkat hubungan yang rendah.  

Berdarsarkan hasil seluruh analisa korelasi terhadap nilai delay, jitter, 

packet loss dan throughput dari pada protokol IAX. Didapati bahwa pada 

protokol IAX didapat hasil yang berbeda dari hasil analisa protokol SIP 

dimana pada protokol IAX seluruh nilai signifikan dari pada parameter jitter 

lebih dari 0,05. Sedangkan nilai siginifikan korelasi parameter lain yaitu delay, 

packet loss dan throughput bernilai lebih dari 0,05. Artinya pada protokol IAX 

antara delay, packet loss dan throughput  memiliki hubungan yang 

meyakinkan atau signifikan. Berbanding terbalik dengan parameter jitter pada 

protokol IAX  dimana hubungan jitter dengan parameter yang lain yaitu delay, 

packet loss dan throughput tidak ada yang signifikan. 

 

 

 


