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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan suatu 

metode atau teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi 

suara atau pertukaran multimedia dengan memanfaatkan media internet. 

Penggunaan  jaringan  IP  untuk  komunikasi  telepon  memungkinkan  untuk 

meminimalisasi  biaya  dikarenakan  tidak  perlu membangun  infrastruktur  baru  

untuk  komunikasi suara  dan  penggunaan  lebar  data  (bandwidth) yang  lebih  

kecil  dibandingkan  dengan  telepon biasa. 

Penggunaan  teknologi  VoIP  sudah  pasti menguntungkan  bagi  

penggunanya,  namun jaringan  IP  yang  digunakan  oleh  teknologi  VoIP 

mempunyai kelemahan pada kualitas suara. Kegagalan pengiriman paket data, 

delay, dan jitter dapat mempengaruhi kualitas suara pada VoIP (Cahyadi dkk, 2013) 

Penggunaan teknologi VoIP ini juga tidak terlepas dari peran penting 

protocol. Pada penelitian ini protocol yang akan digunakkan adalah protocol SIP. 

Protokol SIP adalah suatu  signalling  protokol  pada  layer aplikasi  yang  berfungsi  

untuk  membangun,  memodifikasi,  dan  mengakhiri  suatu sesi  multimedia  yang  

melibatkan  satu  atau beberapa  pengguna.  Sesi  multimedia adalah pertukaran data 

antar pengguna yang meliputi suara, video, atau text. 

 Pada penelitian ini akan dihasilkan suatu program softphone atau VoIP 

client yang menggunakan protocol SIP. Perancangan aplikasi VoIP Client pada 

penelitian akhir ini dimulai dengan pembuatan coding menggunakan bahasa c# dan 

untuk mengubungkan aplikasi client dengan server, penulis memanfaatkan satu 

buah server asterisk. Hasil yang didapatkan setelah pembuatan proyek akhir ini 

adalah sebuah aplikasi VoIP SIP Client yang berbasis desktop dan bersifat 

opensource. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Pemaparan Latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalahnya antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh kualitas suara pada aplikasi softphone/VoIP client ketika 

diberikan beban jaringan? 

2. Bagaimana pengaruh audio codec terhadap kualitas suara yang dihasilkan oleh 

aplikasi softphone? 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat di atas, maka dapat 

disampaikan batasan yang berlaku dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Audio codec yang diujikan yaitu G.729, G.711,G.722 

2. Ruang lingkup sistem ini hanya menggunakan jaringan local, dua client dan 

satu server. 

3. Penelitian ini menggunakan Operating system PBX OS pada server  dan 

windows pada client. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas suara pada softphone berbasis SIP saat 

diberikan beban jaringan 

2. Untuk mengetahui pengaruh audio codec terhadap kualitas suara panggilan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dengan menggunakan protocol SIP dan 

pemilihan audio codec yang tepat diharapkan dapat menghasilkan kualitas suara 

panggilan yang jernih sehingga memberikan kenyamanan pada pengguna dalam 

melakukan panggilan. 

1.6 Metodelogi Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodelogi penelitian eksperimental. 

Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian eksperimental dapat didefinisikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 
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tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi jelas, dengan 

melakukan penelitian ini sudah dapat disimpulkan bahwa dari penelitian ini akan 

mencari hubungan sebab-akibat dari suatu percobaan, dan hasil yang didapat akan 

bervariasi sesuai dengan keadaan yang ada. dalam melakukan penelitian ini, 

terdapat beberapa variabel dan parameter yang akan diukur untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang valid. Adapun langkah atau tahapan yang akan dilaksanakan 

antara lain : 

1. Tahap analisis kebutuhan.  

2. Tahap perancangan. 

3. Tahap pengujian 

4. Tahap analisis sistem. 

1.6.1 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009), Variabel adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi hasil eksperimen. Variabel yang berkaitan secara langsung dan 

diberlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu dan diharapkan 

mendapatkan dampak/akibat dari eksperimen sering disebut variabel 

eksperimental. Dalam penelitian ini, terdapat variabel bebas (Independent 

variable), dan variabel terikat (Dependent variable), dimana dalam penelitian ini, 

variabel-variabel tersebut dapat dijabarkan sbb: 

1. Independent variable (Variabel Bebas) 

        Merupakan variabel yang dapat mempengaruhi hasil dari variabel lain 

jika nilai dari variabel ini berubah. Adapun  variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah protocol SIP dan audio codec. 

2. Dependent variable (Variabel Terikat) 

      Merupakan variabel yang muncul akibat variabel bebas. Dimana variabel 

ini merupakan hasil yang didapatkan dalam penelitian yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah nilai R-Factor, nilai MOS, delay,  dan packet loss 
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