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ABSTRACT:
Voice over internet protocol is a technology that allows users to perform simultaneous two-way
communication with media utilizing a computer network. Communication is very important
nowadays, both for internal coordination and external company. For that authors very interested
in researching communication devices, more by using open source, in this software authors use
Trixbox. In this communication the author utilizes WAN networks, and the Internet, resulting in
internal and external communications for existing Internet network communication can be
performed. The method that the author did was study the literature. With this device the
communication of dozens of branches in various regions can be done well, both from the central
office to the branch, and between branch offices.
Keywords: VOIP, WAN, Trixbox
PENDAHULUAN
Perkembangan tekonologi dewasa ini semakin
pesat, terutama untuk teknologi informasi,
teknologi informasi dapat mendukung semua
aspek kehidupan. Salah satunya adalah untuk
komunikasi, untuk komunikasi secara konvesional
pada umumnya perusahaan menggunakan PABX
(Private Automatic Branch Exchange). PABX
adalah adalah Alat Penyambung (Switch) untuk
mengatur komunikasi telepon masuk dan telepon
keluar secara efisien dan efektif di suatu
organisas, atau perusahaan. Saat ini dengan
memanfaatkan teknologi informasi, PABX
konvensional dapat diganti dengan PABX digital,
dimana dalam penggunaanya menggunakan
software open source, dan perangkat komputer.

Sumber : http://www.mycomputerwiz.net(2016)
Gambar 1. Diagram VOIP
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Penggunaan alat komunikasi menggunakan
PABX di group perusahaan membutuhkan biaya
dan perangkat yang cukup banyak, karena bila
suatu perusahaan memiliki 30 cabang dan 1
kantor pusat, maka harus menyediakan 31
perangkat PABX. Secara garis besar diagram
VOIP(Voice over Internet Protocol) dapat dilihat
di gambar 1. Penggunaan teknologi VOIP jelas
sangat menguntungkan bagi pengguna alat
komunikasi di perusahaan. Teknologi VOIP
memanfaatkan teknologi Internet Protokol dalam
komunikasinya, karena menggunakan software
open source maka biaya pengadaan alat tersebut
relatif lebih murah dibandingkan dengan PABX
konvensional.

BAHAN DAN METODE
Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang
akan penulis paparkan yaitu :
1. Jaringan Komputer
Jaringan
komputer
adalah
jaringan
telekomunikasi yang memungkinkan antar
komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari
jaringan komputer adalah agar dapat mencapai
tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer
dapat meminta dan memberikan layanan
(service). Pihak yang meminta/ menerima layanan
disebut
klien
(client)
dan
yang
memberikan/mengirim layanan disebut peladen
(server). Desain ini disebut dengan sistem clientserver, dan digunakan pada hampir seluruh
aplikasi jaringan komputer. Dua buah komputer
yang masing-masing memiliki sebuah kartu
jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel
maupun nirkabel sebagai medium transmisi data,
dan terdapat perangkat lunak sistem operasi
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jaringan akan membentuk sebuah jaringan
komputer yang sederhana.
Apabila ingin membuat jaringan komputer
yang lebih luas lagi jangkauannya, maka
diperlukan peralatan tambahan seperti Hub,

Bridge, Switch, Router, Gateway sebagai
peralatan interkoneksinya
Gambar diagram jaringan dimana penulis
melakukan penelitian dapat dilihat di gambar 2.

Sumber : Data Perusahaan
Gambar 2. Skema Jaringan WAN Perusahaan

2. Internet Protokol
Internet Protokol merupakan inti dari protokol
TCP/IP seuruh data yang berasal dari protokol
pada layer diatas IP harus dilewatkan, diolah oleh
protokol IP, dan dipancarkan sebagai paket IP
agar sampai ke tujuan. Dalam melakukan
pengiriman data, IP memiliki layanan yang
dikenal sebagai connectionless, unreliable,
datagram delivery service. Versi IP yang paling
umum digunakan adalah versi 4 yang terdiri dari
4 oktet IP address. IPv4 suatu saat akan
digantikan dengan versi 6.
Unreliable / ketidakandalan berarti bahwa
protokol IP tidak menjamin datagram yang
dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Protokol IP
hanya berjanji ia akan melakukan usaha sebaikbaiknya (best effort delivery service), agar paket
data yang dikirim sampai ke tujuan.
Jika diperjalanan paket data tersebut terjadi
masalah (kabel putus, router macet, atau host
tujuan down. Protokol IP akan memberitahukan
ke pengirim paket melalui protokol ICMP
(Internet Control Message Protocol), bahwa
terjadi masalah dalam pengiriman paket IP ke
INF-236

tujuan. Jika diinginkan keandalan yang lebih baik,
keandalan itu harus disediakan oleh protokol yang
berada di atas layer IP ini, yaitu TCP dan aplikasi
pengguna.
Sedangkan kata connectionless berarti dalam
pengiriman paket data dari tempat asal ke tujuan,
pihak pengirim dan penerima paket IP sama sekali
tidak mengadakan perjanjian (handshake) terlebih
dahulu. Datagram delivery service berarti setiap
paket data yang dikirim adalah independen
terhadap paket data yang lain. Akibatnya, jalur
yang ditempuh oleh masing-masing paket data IP
ke tujuannya bisa jadi berbeda satu dengan yang
lainnya. Karena jalur yang ditempuh berbeda,
kedatangan paket pun bisa jadi tidak berurutan.
Metode seperti ini dilakukan untuk menjamin
tetap sampainya paket IP ini ke tujuan, walaupun
salah satu jalur ke tujuan itu mengalami masalah.
3. VOIP
VOIP (Voice over Internet Protocol)
merupakan nama lain internet telephony. Internet
telephony adalah hardware dan software yang
memungkinkan
pengguna
Internet
untuk
melakukan transmisi panggilan telepon. Kualitas
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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Internet telephony ini belum sebaik kualitas
koneksi telepon langsung. Voice over Internet
Protocol (VOIP) adalah teknologi yang mampu
melewatkan trafik suara, video dan data yang
berbentuk paket melalui jaringan IP. Dalam
komunikasi VOIP, pemakai melakukan hubungan
telepon melalui terminal yang berupa PC atau
telepon. Terminal akan berkomunikasi dengan
gateway melalui telefony lokal. Hubungan antar
gateway dilakukan melalui network IP. Network
IP dapat berupa network paket apapun, termasuk
ATM, FR, Internet, Intranet, atau line E1. VOIP
menawarkan transportasi sinyal yang lebih murah,
fasilitas tambahan, dan transparansi terhadap data
komputer. Hambatan VOIP saat ini adalah
kehandalannya yang di bawah telefony biasa, dan
soal standarisasi yang akan menyangkut masalah
interoperabilitas.
4. Trixbox
Trixbox adalah sebuah VOIP Phone System
berbasiskan sistem open source paling populer
didunia karena mengkombinasikan paket-paket
open source Telpon terbaik yang disertakan
didalam sistem operasi tersebut. Trixbox dibuat
oleh Andrew Gillis pada bulan november 2004
dengan tujuan untuk membuat para pengguna
komputer biasa dapat menggunakan secara
maksimal
asterisk
PBX
system
tanpa
dibutuhkannya pengajar atau pengetahuan lebih
mengenai
VOIP.
Sebelumnya
trixbox
menggunakan nama asterisk@home, namun
dikarenakan asterisk merupakan nama dagang
dari perusahaan Digium.Ltd dan @home tidak
sesuai dengan fungsionalitas dari trixbox yang
dapat melayani lebih dari sekedar pengguna
rumahan atau bisnis sekala kecil dan
menengah.Komponen Trixbox, Pada sistem
operasi Trixbox semua paket yang digunakan
merupakan open source license yang dapat
dikembangkan ditambahkan secara bebas, berikut
ini adalah komponen utama dalam sistem operasi
Trixbox :
1. CentOS (Community enterprise Operating
System)
CentOS adalah sistem operasi yang
dikembangkan oleh komunitas kontributor
dan pengguna (user). Sistem operasi linux
CentOS adalah 100% rebuild kompatibel
dengan RedHat Enterprise Linux (RHEL),
dan full compliance dengan persyaratan
redistribusi RedHat. CentOS ditargetkan
untuk siapa saja yang membutuhkan stabilitas
(enterprise class operating system stability)
tanpa biaya lisensi dan dukungan dari
RedHat.
2. Asterisk
Asterisk adalah telepony toolkit open source
yang memungkinkan pengembang untuk
membuat beberapa macam aplikasi sebagai
interface pada VOIP, dimana sebagian besar
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3.

4.

5.

aplikasi menyerupai PBX (Private Branch
Exchange) yang bisa digunakan sebagai IVR
(Interface Voice Response), teleconference,
dan juga sebagai voice mail system. oleh
karena itu semua fungsi tersebut disatukan
dalam satu server dengan software yang
dinamakan Asterisk.
Free PBX (Private Branch Exchange)
Free PBX adalah aplikasi yang digunakan
untuk melakukan pengontrolan terhadap
jaringan IP telepon private dengan
konfigurasi web base, sehingga untuk
melakukan konfigurasi terhadap asterisk
tidak diperlukan kemampuan programing
karena user interface yang mudah di
konfigurasi.
FOP (Flash Operator Panel)
Flash Operator Panel adalah aplikasi yang
digunakan untuk melihat status dari semua
extension dan line telepon secara real time.
Automated Installation Tools
Tool yang digunakan untuk sistem operasi,
script konfigurasi yang secara otomatis terinstall dan ter-configure ketika menjalankan
trixbox setup script.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di perusahaan yang
sudah memiliki jaringan WAN. Peralatan dalam
perancangan jaringan VOIP ini terdiri dari :
1.
Perangkat Server VOIP
Menggunakan Virtual Mesin , yang memiliki
spesifikasi sebagai berikut :
Memori 4 GB
Processor KVM64
Hardisk 200 GB
Network ke jaringan WAN
Network ke jaringan Internet
Dapat dilihat di gambar 3.

Sumber : Data Perusahaan
Gambar 3. Hardware Server Voip
2.

Perangkat user.
Untuk
user
menggunakan
perangkat
smartphone android dan sudah terinstall software
linphone(open source), untuk tampilan software
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linphone yang sudah terinstall di smartphone
android dapat dilihat di gambar 4
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Untuk konfigurasi server VOIP Trixbox disisi
server dapat dilakukan dengan melakukan
pemanggilan aplikasi menggunakan web browser
dengan alamat http://voip.xxx.com (dimana
domain tersebut sudah diarahkan ke ip local dan
ip public dari server VOIP Trixbox). Dalam
konfigurasi nomor extension dapat dilakukan di
menu PBX Setting, dan masuk ke menu
Extensions seperti terlihat di gambar 6.

Gambar 6. Menu Extensions Trixbox
Setelah menekan tombol submit, maka akan
muncul tampilan seperti digambar 7.

Sumber : http://www.linphone.org
Gambar 4. Aplikasi Linphone di Android
Dalam
penelitian
ini,
disisi
server
menggunakan dua buah kartu jaringan, untuk
kartu jaringan pertama digunakan untuk jaringan
WAN, dan untuk kartu jaringan kedua
dipergunakan untuk jaringan Internet, sehingga
komunikasi dapat dilakukan dimana saja, selama
ada koneksi Internet. Untuk hasil konfigurasi
disisi server dapat dilihat di gambar 5.

Sumber : Data Perusahaan
Gambar 5. Konfigurasi VOIP Server
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Gambar 7. Submit Extensions Trixbox
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Didalam menu ini, diminta untuk melakukan
pengisian data user extension, display name, dan
secret atau password. User extension adalah
nomor pengenal yang unik didalam jaringan
komunikasi VOIP, ini dapat diibaratkan dengan
nomor IP Address di jaringan computer. Untuk
user extension dapat diisikan minimal 2 karakter
bilangan. Disini penulis mencontohkan dengan
mengisi user extension dengan 111 dan display
name dengan Agni (nama pemakai telephone).
Setelah semua diisi kemudian tekan tombol
submit. Lakukan pendataan semua pengguna
extension dimenu tersebut, setelah selesai maka
aka nada tampilan daftar pemakai extension
telephone seperti terlihat di gambar 8.
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Kemudian masuk ke menu option, preference,
dan klik tab Manage SIP Account, sehingga
muncul seperti di gambar 10.

Gambar 10. Manage SIP Accounts.
Didalam menu ini selanjutnya tekan tombol
Add, dan lakukan setting untuk nomor extension
yang sudah di daftarkan di aplikasi trixbox,
dimana data yang dimasukkan contohnya adalah
sebagai berikut :
Your SIP identity : sip:100@voip.xxx.com
SIP Proxy address : sip:voip.xxx.com
Setelah selesai tekan tombol ok. Seperti terlihat di
gambar 11.

Gambar 8. Daftar Extension Trixbox.
Untuk konfigurasi disisi client, penulis
menggunakan aplikasi linphone diperangkat
smartphone android, dimana setelah terinstall,
jalankan aplikasi linphone, akan terlihat seperti
tampilan di gambar 9.

Gambar 11. Add Extension Linphone.

Gambar 9. Konfigurasi linphone.
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Dalam penelitian ini penulis melakukan
pengujian, konfigurasi server, konfigurasi
pemakai, komunikasi. Dalam komunikasi penulis
melakukan pengujian melalui jaringan Internet,
dan jaringan WAN. Dimana seluruh komunikasi
dapat dijalankan sercara lancar. Banwidth yang
dibutuhkan dalam satu pasang komunikasi adalah
kurang lebih memakan 128 kbps.
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DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulan
sebagai berikut :
Server VOIP Trixbox sangat baik dan lengkap
dalam menjalankan service VOIP
Disisi pemakai, dalam penggunaannya suara
VOIP cukup baik dalam layanan komunikasi dua
arah.
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