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Ringkasan 

Jaringan komputer yang diimplementasikan di dalam suatu perkantoran yang lebih banyak 

dimanfaatkan untuk layanan data dapat dioptimalkan dengan penambahan layanan voice 

berbasis IP. Voice over Internet Protocol (VoIP) menghemat resource jaringan dibandingkan 

dengan PSTN (Public Switched telephone Network). Namun demikian implementasi VoIP  

harus memperhatikan kualitas layanan atau Qualitiy of Service (QoS). Parameter kualitas 

layanan VoIP antara lain throughput, delay, jitter, dan packet loss. Teknologi VoIP telah 

dikembangkan dengan menciptakan berbagai macam protocol seperti SIP, H.323, MGCP dan 

codec seperti G.711, G.723.1, G.726, G.728, G.729 dengantujuan untuk memperbaiki kualitas 

layanan VoIP. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja QoS dengan membandingkan 

variasi codec G.711, G.723.1 dan G.726 pada sebuah rancangan jaringan VoIP berbasis SIP di 

gedung FEB-UKSW, dengan parameter QoS adalah Throughput, delay, packet loss, jitter. 

Komunikasi VoIP yang dilakukan terdiri atas komunikasi internal dan komunikasi 

eksternal. Komunikasi internal mencakup simulasi komunikasi hardphone ke PC. 

Komunikasi eksternal mencakup simulasi hardphone ke PC eksternal. Dari hasil penelitian, 

secara umum didapatkan bahwa codec G.711 memiliki kualitas paling baik untuk simulasi 

komunikasi internal ataupun eksternal dengan menghasilkan rata-rata delay, jitter, packet loss 

paling rendah. 
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1. Pendahuluan 

Pada umumnya dalam sebuah gedung perkantoran, dibutuhkan jaringan komunikasi 

yang dapat menghubungkan pengguna maupun perangkat pengguna antar bagian 

maupun ruangan. Selama ini digunakan jaringan telepon PABX untuk komunikasi suara 

dan jaringan komputer untuk komunikasi data. Dengan perkembangan jaringan 

komputer saat ini, maka dimungkinkan kedua jenis komunikasi itu dilakukan dalam satu 

jaringan yang sama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana 

(FEB-UKSW) ingin mengoptimalkan jaringan internet dengan membangun sebuah sistem 

komunikasi  yang dapat menghubungkan jaringan lokal/intranet dengan jaringan luar 

negeri dan jaringan PSTN. Solusi yang dapat diberikan untuk tujuan tersebut adalah 

dengan mengimplementasikan teknologi VoIP pada jaringan Ethernet gedung FEB-




