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Bab 5 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji perfomansi dari protokol SIP dan protokol IAX 

terhadap kapasitas bandwith dapat dikatakan bahwa sistem komunikasi 

VoIP dengan protokol SIP dan IAX membutuhkan kapasitas bandwith 

minimal sebesar 256 kb untuk memaksimalkan proses komunikasi 

berdasarkan nilai delay, jitter, packet loss, dan throughput sehingga tidak 

melampaui batas toleransi yang ditentukan oleh ITU-T G.114 

2. Berdasarkan hasil analisa perbandingan perfomansi dari protokol SIP 

dan protokol IAX, didapat simpulan bahwa keduanya memiliki 

perbedaan nilai jitter yang cukup besar. dimana jitter dari protokol IAX 

memiliki nilai yang lebih besar dari pada protokol SIP. Hal ini 

disebabkan oleh karena  adanya penumpukan paket pada jitter buffer dari 

protokol IAX yang sengaja menunda packet sebelum dikirimkan, 

sehingga menimbulkan nilai jitter yang besar. Walaupun nilai jitter yang 

didapat lebih besar, namun nilai ini tidak melebihi dari ketentuan yang 

telah di atur oleh ITU-T G.114 yaitu sebesar 50 ms. 

3. Berdasarkan hasil analisa perbandingan perfomansi dari protokol SIP 

dan protokol IAX, diketahui pula bahwa keduanya memiliki perbedaan 

nilai throughput yang cukup besar. dimana throughput dari protokol IAX 

memiliki nilai yang lebih besar dari pada protokol SIP. Dari hasil 

perbandingan throughput dapat disimpulkan, kualitas pengiriman pada 

protokol IAX lebih baik dibandingkan dengan protokol SIP. Karena bit 

yang mampu diterima pada protokol IAX lebih besar dari pada bit yang 

diterima pada protokol SIP. 
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4. Berdasarkan hasil analisa korelasi terhadap hasil pengukuran nilai delay, 

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

dapat diketahui bahwa protokol SIP ada korelasi yang signifikan antara 

packet loss, delay, jitter dan throughput. Hasil ini berbeda dengan hasil 

analisa korelasi pada protokol IAX dimana antara delay, packet loss dan 

throughput  memiliki korelasi yang  meyakinkan atau signifikan. 

Berbanding terbalik dengan parameter  jitter  pada protokol IAX  dimana 

korelasi jitter dengan  parameter yang  lain yaitu  delay,  packet loss dan 

throughput tidak ada yang signifikan. 

5. Berdasarkan hasil perbandingan, Sistem Komunikasi VoIP dengan 

protokol signaling SIP dan IAX keduanya memiliki perbedaan kualitas 

yang siginifikan pada nilai jitter dan throughput. Namun berdasarkan 

nilai delay, jitter, packet loss, dan throughput dari ke dua protokol ini 

dapat dikatakan keduanya memiliki kualitas yang baik karena masih 

berada di bawah batas toleransi yang ditentukan oleh ITU-T G.114. 

 

5.2 Saran 

Saran pengembangan yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan sistem komunikasi VoIP perlu ditambahkan faktor 

keamanan dalam komunikasi VoIP. 

2. Sistem komonikasi VoIP dapat dikembangkan menggunakan audio 

codec yang bitrate-nya lebih kecil dibandingkan audio codec G711. 

3. Pengembangan sistem komonikasi VoIP dapat dikembangkan bukan 

hanya komunikasi suara tetapi dapat digunakan untuk video maupun 

conference dan tidak hanya menggunakan perangkat computer tetapi 

dapat menggunakan perangkat mobile (smartphone). 


