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Judul : Analisa perbandingan kualitas suara pada jaringan VoIP lokal dengan 
implementasi codec g.711 μ-law dan g.729 menggunakan metode 
kualitatif dan kuantitatif 

Pembimbing I :  M. Irwan Afandi, ST, MSC 
Pembimbing II :  Achmad Junaidi, S.Kom 
Penyusun :  Juni Astanti 

 i 

ABSTRAK 

 Voice Over Internet Protocol (VOIP) adalah salah satu contoh perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi saat ini. VoIP merupakan suatu teknologi yang 
memberikan kemudahan bertelepon melalui internet. Namun yang menjadi masalah 
dalam penggunaan teknologi ini adalah banyaknya persepsi masyarakat yang 
menyatakan bahwa kualitas suara pada percakapan VoIP masih tergolong buruk. Hal 
ini banyak disebabkan oleh penggunaan codec yang tidak sesuai dengan kapasitas 
jaringan dan masalah pada jaringan IP yang digunakan yang pada akhirnya 
menyebabkan terjadinya delay, jitter dan packet loss. Dalam penelitian ini ditentukan 
codec yang lebih baik untuk digunakan pada jaringan lokal menggunakan metode 
kualitatif yaitu dengan menggunakan MOS (Mean Opinion Score) dan metode 
kuantitatif yaitu dengan pengukuran terhadap nilai delay, jitter, packet loss, 
bandwidth serta perhitungan nilai faktor R dengan rumus E-Model. Adapun codec 
yang diuji adalah codec G.711 μ-law dan G.729.   
 Dari hasil pengujian yang dilakukan, secara umum didapatkan bahwa codec 
G.729 memiliki kualias lebih baik daripada codec G.711 μ-law karena menghasilkan 
delay, jitter, packet loss lebih kecil dan menghasilkan nilai MOS yang lebih baik 
yaitu 4.230. Sedangkan untuk codec G.711 μ-law menghasilkan nilai MOS yang baik 
juga yaitu 4.225. Secara keseluruhan terlihat bahwa codec G.729 dan codec G.711 μ-
law tidak terlalu signifikan hanya berbeda  0.01 skala MOS saja.  

Kata kunci: VoIP, MOS, E-Model, Codec G.729 dan G.711 μ-law  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dewasa ini. Salah satunya 

adalah teknologi komputer. Teknologi komputer tentunya tidak terlepas dari 

perkembangan teknologi jaringan komputer, yaitu menghubungkan dua atau lebih 

komputer sehingga dapat berhubungan dan berkomunikasi sehingga menghasilkan 

suatu efisiensi, sentralisasi dan optimasi kerja. (Yuhifizar, 2003). 

 Salah satu tipe perkembangan teknologi jaringan komputer pada saat ini 

adalah pengintegrasian jaringan suara dengan jaringan data. Hasil integrasi ini disebut 

sebagai VoIP (Voice Over Internet Protocol). VoIP adalah teknologi yang mampu 

melewatkan  suara, video dan data melalui jaringan IP. VoIP mengubah gelombang 

analog suara menjadi digital ke dalam paket data (IP Packet). Kemudian paket-paket 

ini dikirimkan melalui jaringan (intranet maupun internet) dan setelah sampai tujuan 

paket-paket data tersebut diubah kembali menjadi suara. 

 Di kampus UPN “Veteran” Jawa Timur, saat ini sudah memiliki infrastruktur 

jaringan data yang cukup bagus. Dengan adanya jaringan tersebut dapat dirancang 

suatu sistem yang berfungsi sebagai server atau IP PBX yang digunakan untuk 
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memanajemen infrastruktur jaringan supaya dapat melakukan transmisi suara 

berbasis IP (Internet Protocol) dengan menggunakan PBX yang berupa softphone. 

 Namun saat ini kualitas suara yang dihasilkan oleh teknologi VoIP ini masih 

tergolong buruk. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter antara lain, pemilihan 

codec yang akan digunakan, waktu tunda (delay), variasi waktu tunda (jitter), paket 

hilang (packet loss), dan kapasitas jaringan (bandwith). Untuk teknologi yang bersifat 

real time tentunya parameter-parameter tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas 

suara yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis 

hubungan antara parameter-parameter tersebut dengan kualitas suara yang dihasilkan.

 Dalam Skripsi ini penyusun akan mencoba menganalisa kualitas suara yang 

dihasilkan teknologi VoIP pada jaringan yang ada di UPN “Veteran” Jawa Timur 

dengan mengimplementasikannya di Gedung Giri Santika. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisis terhadap parameter-parameter QoS (Quality of Service) dengan 

menggunakan beberapa skema kompresi (codec) yang mempengaruhi kualitas 

percakapan teknologi VoIP. Codec singkatan dari compressor-decompressor 

merupakan proses peangkodean kode analog menjadi kode digital agar dapat dikirim 

melalui jaringan komputer. Codec juga bertugas untuk melakukan kompresi data 

suara dengan algoritma tertentu yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bytes yang 

dikirimkan dalam jaringan sehingga pemilihan codec sangat berpengaruh pada 

kualitas suara yang dihasilkan. Proses pemilihan codec yang tepat pada implementasi 

VoIP merupakan salah satu hal yang menentukan dalam pencapaian kualitas 

komunikasi. 
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 Penelitian ini akan membandingkan implementasi dua codec yaitu codec 

G.711 μ-law dan G.729 dan dilakukan uji coba percakapan dari pembicara sampai ke 

pendengar melalaui teknologi VoIP pada jaringan lokal. Sehingga dapat 

membandingkan ukuran kinerja dari masing-masing codec tersebut. Dalam penelitian 

ini akan digunakan dua metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Dan hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat terlihat hubungan antara parameter-parameter tersebut 

di atas dengan kualitas suara percakapan VoIP sehingga kita dapat memilih codec 

yang tepat untuk diimplemantasikan pada jaringan lokal di UPN “Veteran” Jawa 

Timur. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, terdapat beberapa 

masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh penggunaan jenis codec untuk mengetahui kualitas suara yang 

dihasilkan? 

b. Bagaimana pengaruh hubungan antara parameter – parameter seperti delay, jitter, 

packet dan packet loss terhadap kualitas suara yang dihasilkan untuk mengetahui 

codec mana yang menghasilkan kualitas suara yang lebih baik? 

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



4 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Sejumlah permasalahan yang di bahas dalam Skripsi ini akan dibatasi ruang 

lingkup pembahasannya, antara lain: 

a. Sistem menggunakan SIP (Session Initiation Protocol) dengan menggunakan 

codec G.711 μ-law dan G.729 

b. Menggunakan Asterisk sebagai aplikasi open source yang digunakan untuk 

membangunjaringan VoIP. 

c. Menggunakan softphone X-Lite 3.0 dan Siplite sebagai aplikasi pada komputer 

client untuk melakukan suara (berkomunikasi) satu sama lain. 

d. Analisis hanya dilakukan terhadap waktu tunda (delay), variasi waktu tunda 

(jitter), paket hilang (packet loss), dan bandwidth. 

e. Metode kualitatif yang digunakan adalah Mean Opinion Score (MOS) dan metode 

kuantitatif yang digunakan adalah E-Model. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas suara pada jaringan VoIP 

lokal dengan implementasi dua codec yaitu codec G.711 μ-law dan G.729 dengan 

protocol SIP untuk mengetahui hubungan antara delay, jitter, dan packet loss 

terhadap kualitas suara pada jaringan VoIP.   

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah dapat merancang layanan komunikasi berbasis VoIP 

dengan pemilihan codec yang tepat untuk menghasilkan kualitas suara yang baik pada 

jaringan VoIP lokal. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi Literatur 

 Pada tahap ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi atau sumber-

sumber yang berkaitan dengan skripsi ini, baik dari text book maupun internet. 

b. Pengukuran  

 Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap parameter-parameter yang 

 mempengaruhi kualitas suara seperti delay, jitter, bandwidth, dan packet loss 

 dengan metode kualitatif  dan kuantitatif.  

c. Analisis Pengukuran 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran dan seberapa besar 

penurunan kualitas suara yang disebabkan oleh delay, jitter, dan packet loss.  

d. Dokumentasi 

Pembuatan laporan skripsi bertujuan untuk dijadikan sebagai dokumentasi hasil 

penelitian. 
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1.7 Sistmatika Penulisan 

Sistematika penulisan dari Skripsi ini dibagi manjadi lima bab sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

   Bab ini akan berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan 

   masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 

   sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini akan diuraikan teori-teori singkat tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan jaringan VoIP (Voice Over Internet Protocol) 

dan Metode yang akan digunakan untuk pengukuran kualitas suara 

layanan VoIP. 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini secara garis besar membahas tinjauan sistem dari segi 

perangkat lunak, yaitu Asterisk yang berfungsi sebagai IP-BPX dan 

softphone yang digunakan dalam pengujian ini dan juga software 

yang digunakan untuk monitoring percapakan. Selain itu bab ini juga 

akan dibahas secara detail mengenai konfigurasi pengujian, prosedur 

pengujian dan teknik pengujian yang digunakan untuk meneliti 

pengaruh waktu tunda (delay), paket hilang (packet loss), dan 

bandwith terhadap suara parcakapan VoIP. 
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BAB IV: ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi karakteristik-karakteristik jaringan yang diujikan serta 

hasil dari metode kualitatif dan kuantitatfif. Pada bab ini juga akan 

dilakukan analisis terhadap hasil-hasil yang diperoleh tersebut. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian-uraian 

bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan selanjutnya. 

 

  

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	Cover
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I



