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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
 
 

Bab ini berisi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, masalah apa 

saja yang dihadapi dan yang akan diselesaikan, tujuan dan manfaat dikerjakannya 

penelitian ini, ruang lingkup masalah apa saja yang akan dikerjakan dalam 

penelitian ini.  

 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Jaringan Internet Protocol (IP) saat ini tidak hanya untuk dilewati paket 

data dan aplikasi seperti http, smtp, ftp atau yang lainnya yang bersifat non 

realtime dan tidak memiliki QOS (Quality of Service). Kebutuhan layanan 

aplikasi berbasis multimedia melewati jaringan IP telah menjadi hal yang 

mungkin, namun pada dasarnya paket data yang dilewatkan melalui jaringan 

IP dibuat tidak bersifat real time, tetapi dengan ditemukannya teknologi 

penunjang QOS seperti RTP (Real time Transport Protocol), membuat 

jaringan IP menjadi reliable untuk mengirim data yang bersifat real time 

seperti voice dan video. Teknologi telepon berbasis IP sering juga dikenal 

dengan nama VoIP (Voice Over Internet Protocol). 

 VoIP sangat memungkinkan terus berkembang dan mudah diaplikasikan, 

VoIP secara umum merujuk pada suatu komunikasi protokol / teknologi / 

metodologi / teknik transmisi dalam menghantarkan komunikasi suara dan 

multimedia session melalui jaringan IP. Dengan adanya VoIP, memungkinkan 

komunikasi suara dan data dijalankan melalui satu jaringan data tunggal yang 

kemudian secara signifikan dapat mengurangi biaya penyediaan insfrastruktur 

dan dapat menciptakan layanan baru tanpa adanya
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 kompleksitas yang tinggi. VoIP dapat diimplementasikan dengan berbagai 

protokol dan standarisasi (Panggalih, Gentayu, & Alaydrus, 2010), protokol 

yang banyak digunakan dalam mengimplemetasikan VoIP saat ini adalah SIP 

(Session Initiation Protocol). 

 SIP-Based VoIP bersifat sederhana, berbasis text dan fleksibel terhadap 

kualitas layanan dari protokol persinyalan tersebut sangat menentukan kualitas 

komunikasi antar pengguna VoIP. Semakin baik kinerja protokol persinyalan 

VoIP maka akan sejalan dengan semakin baik pula kualitas komunikasi antar 

pengguna layanan komunikasi VoIP. Kualitas layanan pada protokol 

persinyalan ini harus mampu dipertahankan pada kondisi terbaik dan 

meminimalisasi gangguan–gangguan teknis guna menjaga komunikasi tetap 

berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan pada 

para penggunanya. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 
 

Masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana SIP 

Trunking yang menggunakan Session Border Controller dapat melakukan 

normalisasi pada topologi jaringan sehingga dapat digunakan secara efisien 

pada jaringan komunikasi dengan meminimalisasi perubahan habit (kebiasaan) 

pada pengguna. Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai : 

 

 Bagaimana melakukan pembangunan prototipe SIP Trunking ? 

 Bagaimana mengkonfigurasi SIP Trunking yang menggunakan Session 

Border Controller ?   

 Bagaimana menguji prototipe SIP Trunking ? 
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1.3. Tujuan & Manfaat Penelitian 
 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan 

 Mengintegrasikan entitas IP PBX yang lama dengan entitas IP 

PBX yang baru.   

 Membuat prototipe SIP Trunking yang menggunakan Session 

Border Controller. 

 Mengetahui hasil pengujian QoS.  

 

1.3.2 Manfaat 

 Tidak merubah habit ( kebiasaan ) karyawan dalam melakukan 

panggilan telepon.  

 Tidak menghilangkan investasi pada IP PBX lama dan dapat 

digunakan bersamaan dengan IP PBX baru. 

 

1.4. Ruang Lingkup Batasan Masalah 
 

Batas-batas masalah yang ada demi tercapainya proyek ini adalah :  

1. Pembangunan prototipe SIP Trunking menggunakan Session Border 

Controller. 

2. IP PBX Existing dan Skype for Business Server merupakan sistem 

berjalan.  

3. Semua entitas VoIP dalam satu Local Area Network. 

4. Pengujian menggunakan teknik mirroring physical port pada Session 

Border Controller. 

5. Prototipe yang sudah diuji, tidak sampai dengan implementasi.  
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1.5. Metode Penelitian  
 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan laporan 

ini adalah : 

 

1.5.1  Metode Studi Kepustakaan / Studi Literatur 
 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk membangun SIP Trunking. Data dan informasi tersebut 

didapat dengan cara melakukan pembacaan informasi/data dari internet 

maupun membaca buku. Studi ini bertujuan meningkatkan pemahaman 

mengenai topik penelitian yang dilakukan. 

1.5.2  Metode Pengembangan Sistem 
 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

pengembangan NDLC (Network Development Life Cycle) yng terdiri dari 

analisis, desain, simulasi prototyping, implementasi, monitoring dan 

management : 

1. Tahap Analisis 

Analisis tahap ini lebih dalam lagi mengenai sistem, tujuan atau fungsi 

yang akan dilakukan sistem. 

2. Tahap Perancangan (Desain) 

Tahap ini ditentukan konfigurasi yang dibutuhkan oleh sistem dan 

metode yang digunakan dalam mengambil keputusan. Mendesain atau 

merancang perangkat lunak yang termasuk proses, aturan yang 

digunakan, user interface, susunan menu dan inputan yang 

dibutuhkan. 

3. Tahap Simulasi (Prototyping) 

Tahap ini merupakan kegiatan pendekatan kepada sistem itu sendiri 

agar mencapai tahap akhir (Final) 
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4. Penerapan (Implementasi) 

Dilakukan pengujian bagaimana cara pemakaian alat-alat pada sebuah 

sistem yang telah ada. Proses uji coba ini diperlukan untuk 

memastikan bahwa sistem ini sudah benar, sesuai karakteristik yang 

ditetapkan dan tidak ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. 

5. Tahap Monitoring dan Management (Maintenance) 

Selama sistem ini digunakan, harus memperhatikan masalah 

pemeliharaan sistem. Dalam Pemeliharaan sistem dilaksanakan untuk 

3 alasan yaitu untuk memperbaiki kesalahan, menjaga kemutakhiran 

sistem serta meningkatkan sistem. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan  
 

Untuk mempermudah dalam penulisan laporan ini maka penulisan ini 

dibagi dalam berapa bab, yaitu : 

BAB 1   Pendahuluan 

 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodelogi 

penelitian serta sistematika Penulisan. 

 

BAB 2  Landasan Teori 

 
Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber 

yang relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian 

serta penyusunan Tugas Akhir. 
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BAB 3  Analisis dan Perancangan Sistem 

 
Menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari 

hasil analisis sistem yang akan dijadikan sebagai petunjuk untuk 

perancangan pada tahapan berikutnya. 

 

BAB 4  Implementasi Dan Pengujian 

 
Berisi tentang konfigurasi SIP Trunking pada perangkat 

Session Border Controller, dan Pengujian.  

 

BAB 5  Kesimpulan dan Saran 

 
Mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil 

penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini, serta saran-saran untuk 

pengembangan selanjutnya, agar dapat dilakukan perbaikan-

perbaikan di masa yang akan datang. 
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BAB 2. LANDASAN TEORI 
 

 

 

Bab ini berisi materi-materi yang terkait langsung dengan objek penelitian 

yang dikerjakan. Materi tersebut antara lain : VoIP, SIP, SIP Trunking, SBC, 

NDLC. 

 

2.1. Voice over Internet Protocol (VoIP) 
  

Menurut (Ahmad Yani, 2009) dalam bukunya, Voice over Internet 

Protocol merupakan suatu jasa telepon yang memanfaatkan jaringan komputer. 

VoIP mentranformasikan sinyal analog yang dihasilkan dari manusia, 

mendigitalisasinya, kemudian mengirimkannya VoIP bisa dilakukan dengan 

tiga komponen utama, yaitu software, hardware, dan protocol.  

Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer 

terhubung dengan internet. Syarat–syarat dasar untuk mengadakan koneksi 

VoIP adalah komputer yang terhubung dalam suatu jaringan internet, 

mempunyai kartu suara yang dihubungkan dengan speaker dan microphone. 

Dengan dukungan perangkat lunak khusus, kedua pemakai komputer bisa 

saling terhubung dalam koneksi VoIP antara satu dengan yang lainnya. 

Bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, 

gambar. Penekanan utama untuk dalam VoIP adalah hubungan keduanya 

dalam bentuk suara. Jika kedua lokasi terhubung dengan jarak cukup jauh 

(antar kota, antar negara) maka bisa dilihat keuntungan dari segi biaya. Kedua 

pihak hanya cukup membayar biaya pulsa internet saja, yang biasanya akan 

lebih murah darpada biaya pulsa telepon sambungan langsung jarak jauh 

(SLJJ) atau sambungan langsung internasional (SLI). 

Pada perkembangannya, sistem koneksi VoIP mengalami evolusi. 

Bentuk peralatan pun berkembang, tidak hanya berbentuk komputer yang 

saling berhubungan, tetapi perlatan yang lain seperti pesawat telepon biasa 

terhubung dengan jaringan VoIP. Jaringan data digital dengan gateway VoIP 

memungkinkan berhubungan dengan PABX atau jaringan analog telepon 
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biasa. Komunikasi antara komputer dengan pesawat (extension) di kantor 

adalah memungkinkan. Bentuk komunikasi bukan Cuma suara saja. Bisa 

berbentuk tulisan (Chatting) atau jika jaringan cukup besar bisa dipakai untuk 

Video Conference. Dalam bentuk yang lebih lanjut komunikasi ini lebih 

dikenal dengan IP Telephony yang merupakan komunikasi bentuk multimedia 

sebagai kelanjutan bentuk komunikasi suara (VoIP). Keluwesan dari VoIP 

dalam bentuk jaringan, peralatan dan media komunikasinya membuat VoIP 

menjadi cepat popular di masyarakat umum. 

Pada awalnya bentuk jaringan adalah tertutup antar lokasi untuk 

pengunaan sendiri (Internal). Bentuk jaringan VoIP kemudian berkembang 

lebih komplek. Untuk penggunaan antar cabang pada komunikasi internal, 

VoIP digunakan sebagai penyambung antar PABX. Perkembangan selanjutnya 

adalah gabungan PABX tersebut tidak lagi menggunakan jaringan tertutup 

tetapi telah memakai internet sebagai bentuk komunikasi antara kantor 

tersebut. Tingkat lebih lanjut adalah penggabungan antar jaringan. Dengan 

segala perkembangannya maka saat ini telah dibuat tingkatan (hirarky) dari 

jaringan VoIP. 

 

2.2. Session Initiation Protocol (SIP) 
 

 Session Initiation Protocol adalah salah satu protokol yang umum 

digunakan dalam telekomunikasi VoIP. SIP merupakan protokol persinyalan 

yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) dibawah 

label RFC 3261 (IETF, 2002), yang berfungsi untuk membangun, mengatur, 

dan memutuskan komunikasi real-time delam jaringan berbasis IP. Dengan 

SIP, komunikasi berupa audio, video, dan text bisa terjadi antar sesama 

perangkat yang memiliki kemampuan SIP, seperti smartphone, komputer, IP-

Phone, dan perangkat Video Conference. 

Dalam kemampuannya untuk membangun komunikasi real-time, SIP 

hanya berfungsi untuk menghubungkan komunikasi antara sebuah user agent 

(UA) ke sebuah atau banyak UA yang lain. Sedangkan untuk data yang 

ditransmisikan akan diambil alih oleh protokol lainnya setelah komunikasi 

UA terjadi.  
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Komponen-komponen utama dalam komunikasi berbasis SIP (IETF, 

2002) adalah : 

a. User Agent (UA) 

User Agent adalah aplikasi yang terinstall di dalam perangkat SIP, 

seperti IP-Phone, Smartphone, maupun komputer. Masing-masing UA 

memiliki identitas yang berbeda antara satu sama lain. Hal ini mirip dengan 

IP Address pada jaringan komputer yang membedakan satu perangkat 

dengan perangkat lainnya. Dalam kasus SIP, pengalamatan ini dikenal 

dengan Uniform Resource Identification (URI) yang dapat berupa alamat 

email maupun penomoran extension.  

b. SIP Server 

Server SIP berfungsi untuk memusatkan semua informasi yang ada di 

dalam jaringan SIP tersebut. Fungsi utama SIP Server antara lain : 

1. Registrar Server 

Registrar Server berfungsi sebagai penyimpanan data user yang 

terhubung ke dalam server SIP. User harus melakukan registrasi ke 

dalam Registrar Server dan kemudian akan di otetifikasi oleh 

Registrar Server sebelum bisa menjalin komunikasi berbasis SIP. 

 

2. Location Service 

Location Service berfungsi untuk memonitor pergerakan user. Data 

yang dimiliki Location Service diperoleh dari Registrar Server, 

kemudian data-data tersebut akan diterukan kepada Redirect dan 

Proxy Server yang berfungsi untuk memetakan keberadaan tiap URI 

sehingga komunikasi yang terjalin dapat selalu terjaga kualitasnya. 

 

3. Redirect Server 

Redirect Server berfungsi untuk memetakan SIP request yang 

ditujukan pada sebuah URI dari perangkat SIP yang terdekat dengan 

user. Hal ini memungkian seorang user untuk selalu dapat dihubungi 

dimanapun dan kapanpun, dengan syarat ada sebuah perangkat SIP 
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yang terhubung dengan dalam jaringan SIP yang terletak dalam 

jangkauan user tersebut. 

 

4. Proxy Server 

Proxy Server berfungsi untuk menerima, mengolah, dan 

meneruskan SIP request dari server atau perangkat SIP lainnya. 

 

5. Presence Server 

Presence Server berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan 

mendistribusikan keberadaan user yang memungkinkan user lain 

untuk mengetahui keberadaan tiap user yang ingin dihubungi. 

 

2.3. Cara Kerja SIP 
 

Untuk membangun komunikasi, SIP User Agent akan mengirimkan 

SIP request yang ditransmisikan ke Proxy Server yang terdapat pada jaringan 

SIP untuk kemudian diolah dan diteruskan hingga mencapai URI Extension 

yang dituju. Setiap SIP request yang dikirimkan akan mendapatkan SIP 

response yang mendefinisikan apakah permintaan yang dikirim dapat 

diteruskan hingga URI atau Extension yang dituju.  
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Gambar 2-1 Dialog SIP Call Flow 

 

2.4. SIP Trunk 
 

SIP Trunk adalah sebuah metode untuk menghubungkan ITSP ( Internet 

Telephony Service Provider ) kepada pelanggan-pelanggannya. SIP Trunk juga 

bisa digunakan untuk menghubungkan antar IP-PBX yang dimiliki sebuah 

perusahaan di masing-masing kantor cabangnya. 

Topologi dasar untuk menggambarkan SIP Trunk (Setyo, 2014) seperti 

pada gambar dibawah ini :  
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