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2.1 Voice Over Internet Protocol

Voice Over Internet Protocol (VoIP) dikenal juga dengan sebutan IP

telephony. VoIP didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan

untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain

menggunakan perantara protokol IP. Iskandariyah (Iskandariyah,2003)

menyebutkan bahwa VoIP merupakan teknologi yang mampu melewatkan trafik

suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP. Jaringan IP

sendiri merupakan jaringan komunikasi data yang berbasis packet-switch

[OWP07].

Salah satu bagian utama arsitektur VoIP adalah PBX (Private Branch

Exchange) yang berlaku sebagai server penghubung antara pengguna aplikasi

VoIP c//e/tf/softphone ataupun ke layanan PSTN. Salah satu aplikasi open source

yang dapat digunakan adalah Asterisk. Di dalamnya terdapat protokol yang dapat

mengirimkan data secara realtime (waktu nyata). Protokol ini bernama RTP (Real

TimeProtokol). RTP melewatkan data dalam jaringan tanpa dienkripsi yang dapat

dengan mudah dibaca oleh pihak lain yang tidak berwenang. Untuk mengamankan

data tersebut, dibuatlah protokol SRTP (Secure Real TimeProtocol)

Protokol tersebut digunakan dalam berbagai layanan multimedia sebagai

alternatif dari teknologi komunikasi pendahulunya. Layanan tersebut antara lain

1. Layanan telepon dengan biaya yang lebih terjangkau karena

menggunakan jaringan Internet, sehingga tidak perlu membangun

infrastruktur jaringan baru.

2. Layanan voice message yang dapat ditinggalkan pada nomor yang

dihubungi.



3. Layanan faksimili dengan biaya yang terjangkau.

4. Layanan video chat atau video conferencing di mana dua orang atau lebih

dapat berbincang dengan teks atau suara dengan menampilkan video lawan

bicaranya.

Dalam komunikasi VoIP memiliki parameter tertentu untuk melakukan

penilaian performa agar dapat memenuhi standar kualitas. Parameter tersebut

adalah:

A. Delay

Dalam perancangan jaringn VoIP, delay merupakan suatu

permasalahan yang harus diperhitungkan karena kualitas bagus tidaknya

suara tergantung dari waktu delay. Besarnya delay maksimum yang

direkomendasikan oleh ITU untuk aplikasi suara adalah 150 ms,

sedangkan delay maksimum dengan kualitas suara yang masih dapat

diterima pengguna adalah 250 ms

B. Jitter

Jitter merupakan variasi dari delay. Jitter dipengaruhi oleh variasi

beban trafik dan besarnya tumbukan antar paket (congestion) yang ada

dalam jaringan. Pengaruhjitter pada kinerjajaringan harus dilihat bersama

delay. Ketika jitter besar namun delay-nya. kecil maka kinerja jaringan

tidak bisa dikatakan jelek karena besarnya jitter dapat dikompensasi

dengan nilai delay yang kecil. Jitter akan menurunkan kinerja jaringan

ketikanilainya besardanjuga nilaidelay-nya juga besar.

C. Paket loss

Merupakan suatu keadaan dimana suatu paket tidak sampai

ketujuan atau gagal ketujuan.



2.1.1 Protokol - Protokol VoIP

Didalam dunia komunikasi komputer diperlukan beberapa perangkat

jaringan agar dapat daling berkomunikasi. Pengalamatanpada tiap perangkat juga

dilakukan agar setiap paket dapat dikirimkan ke tujuan yang benar. Protokol

digunakan sebagai penerjemah dalam telekomunikasi komputer. Dalam jaringan

komputer terdapat berbagai macam protokol, akan tetapi di perlukan protokol

yang sama agar kedua komputer dapat berkomunikasi dengan baik.

6. Protokol TCP/IP

TCP/IP (Transfer Control protocol/Internet Protocol) merupakan suatu

protocol yang digunakan pada jaringan. Gambar 2.1 adalah ilustrasi susunan

protokol TCP/IP

Application Application

Transport Transport

Internetwork Internetwork

Physical Physical

Gambar 2.1 Ilustrasi susunan TCP/IP protocol

A. Application Layer

Application layer atau lapisan aplikasi berfungsi sebagai pengirim

file dari sebuah system ke system yang berbeda agar file tersebut sampai

dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Lapisan ini

berhubungan dengan protokol yang digunakan sebagai dasar. Contoh

protokol aplikasi yang banyak dikenal adalah HTTP (Hypertext transfer

protocol), FTP (File Transfer Protocol) untuk perpindahan file, dan

TELNET untuk akses terminal jarak jauh .

B. Transport Layer
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SIP adalah suatu signaling protocol pada lapisan aplikasi yang berfungsi

untuk membangun, memodifikasi dan mengakhiri suatu sesi komunikasi

multimedia. Sesi multimedia adalah suatu pertukaran data antara pengguna yang

meliputi suara, video dan data atau text.

SIP tidak memberikan keterangan sesi apa yang dijalankan, namun hanya

mengakomodasi sesi tersebut. Dengan fleksibilitas tersebut, SIP dapat digunakan

oleh banyak aplikasi multimedia seperti game interaktif, musik dan video

termasuk voice, video dan web conferencing.

1. Arsitektur SIP

SIP memiliki beberapa bagian pembentuk dalam paket protokol ini. Pada

SIP terdapatprotokol yg mendukung agardataterkirim real-time. [TJN10]

1. RTP (Real-Time Transport Protocol)

RTP adalah protokol untuk membebaskan yz'/ter dan desequencing

yang terjadi pada jaringan IP. RTP dapat digunakan untuk beberapa

macam transfer datareal time seperti video dan suara. RTP berisi tipe data

yang dikirimkan, seperti timestamps, yang di gunakan sebagai pengatur

waktu percakapan agar terdengar seperti yang di ucapkan dan sequence

number. RTP dirancang untuk berjalan menggunakan UDP karena TCP

tidak dapat menangani pengiriman data yang real-time dengan delay yang

relatif kecil, seperti pada pengiriman data komunikasi suara. Dengan

menggunakan UDP yang dapat mengirimkan paket IP secara multicast,

RTP stream yang dibentuk oleh satu terminal dapat dikirimkan ke

beberapa terminal tujuan. Skema paket RTP dapat dilihat pada gambar 2.2.
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contributing source (CSRC) identifiers

Gambar 2. 2 Skema RTP Header

2. RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)

RTCP adalah protokol yang digunakan bersamaan dengan RTP.

RTCP bertugas untuk mengirimkan paket kontrol setiap user yang

berpartisipasi pada percakapan dan digunakan sebagai informasi kualitas

transmisi pada jaringan.

RTCP memiliki fungsi utama sebagai pengirim laporan kualitas

dan media control. RTCP memiliki informasi seperti paket yang hilang

(packet loss), jitter, keterlambatan (delay), level sinyal, Call Quality

Metrics, Echo Return Loss.

RTCP memiliki beberapajenis packet yang berbeda:

3. Sender Report (SR)

Paket ini dikirim secara periodik oleh pengirim yg aktifdalam sesi

untuk melaporkan pengiriman dan penerimaan untuk semua paket RTP

yang dikirim selama interval sesi komunikasi.

4. Receiver Report (RR)

Paket ini ditujukan kepada user yang telah register tetapi tidak

mengirimkan paket RTP. Laporan iniberisi kualitas layanan.
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5. Source Description (SDES)

Pesan ini berisi tentang informasi seperti nama, alamat, email,

nomor telepon dan alamat sumber paket berasal.

6. End ofparticipant (BYE)

Pesan ini berisi informasi bahwa pengirim meninggalkan

konferensi/q#7we.

7. Application-specific message (APP)

Pesan ini mengirimkan pesan unik dari aplikasi yang berfungsi

untuk menyatakan desain ekstensi khusus protokol RTCP.

Selain RTP dan RTCP, SIP memiliki dua komponen penting yaitu

User Agent dan Server.

User Agent digunakan untuk memulai, menerima, dan mengakhiri

sesi komunikasi. User Agent dibagi dua, yaitu:

1. User Agent Service (UAS), adalah bagian yang menerima dan

menanggapi sesi komunikasi.

2. User Agent Client (UAC), adalah bagian yang memiliki sesi

komunikasi.

Kedua jenis User Agent ini dapat menutup sesi komunikasi, dalam

artian UAS dapat menutupsesi komunikasi meskipun UAC tidak menutup

sesi komumkasi tersebut. User Agent ini dapat berupa softphone atau IP-

phone.

Server digunakan untuk melayani permintaan (request) dari client dan

memberikan tanggapan (response) atas permintaan yang dibuat.

Dalam SIP ada tiga buah server, sebagaimana dijelaskan dalam

Gambar 2.3 berikut:
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Gambar 2. 3 Skema Topologi SIP server

8. Proxy Server

Proxy Server merupakan penghubung antara user agent, yang

bertugas menerima request message dari user agent pengirim kemudian

meneruskan ke user agent penerima. Request dapat dilayani oleh proxy

server sendiri atau disampaikan (forward) pada proxy server lain. Server

ini juga menerjemahkan dan menulis ulang request message sebelum

menyampaikannya pada user agent tujuan atau proxy lain. Fungsi dari

proxy server adalah menyimpan seluruh keadaan (state) sesi komunikasi

antar UAC dan UAS.

9. Redirect Server

Redirect server adalah komponen yang menerima request message

dari user agent, memetakan alamat SIP user agent atau proxy server

tujuan, kemudian menyampaikan hasil pemetaan kembali kepada user

agent pengirim (UAC). Server ini tidak menyimpan keadaan sesi

komunikasi antara UAC dan UAS setelah hasil pemetaan disampaikan

kepada UAC. Tidak seperti proxy server, redirect server tidak dapat

memulai inisiasi request message dan tidak seperti UAS, server ini tidak

dapat menerima dan menutup sesi komunikasi
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10. Register Server

Register server merupakan komponen yang menerima request

message REGISTER, yaitu perintah mendaftarkan pesan yang akan

dikirim. Register server dapat menambahkan fungsi otentikasi user untuk

validasi. Server ini menyimpan database user untuk otentikasi dan lokasi

sebenarnya (berupa alamat IP dan nomor port) agar user yang terdaftar

dapat dihubungi oleh komponen SIP lainnya.

2. Pengalamatan SIP

Komunikasi pada SIP dilakukan dengan mengirimkan pesan yang berbasis

HTTP. Pengalamatan dalam SIP dinyatakan dengan SIP-URI (Uniform Resource

Identification). Format pengalamatan SIP ditunjukkan pada gambar 2.1

[sip:] <username@ host>

Gambar 2.1 Pengalamatan SIP

Contoh:

1. sip:samiy@192.168.1.2

2. sip:900@voiprakyat.or.id



Pesan

Request

Keterangan

INVITE Mengundang user agent lain untuk

bergabung dalam sesi komunikasi

ACK Konfirmasi bahwa user agent telah

menerima pesan terakhir dari

serangkaian pesan INVITE.

BYE Terminasi sesi

CANCEL Membatalkan INVITE

REGISTER Registrasi di register server

OPTIONS Meminta informasi tentang kemampuan

server

INFO Digunakan untuk membawa pesan

informasi lainnya seperti informasi

inline DTMF
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5. SIP Response

SIP response merupakan tanggapan dari server terhadap permintaan client.

Setiap pesan yang ditampilkan akan dijelaskan pada tabel 2.2 .

Tabel 2.2 Tabel keterangan SIP response.

Pesan Request Keterangan

lxx
Pesan yang memberikan informasi

Contoh: 180 Ringing



2xx
Tanggapan Sukses

Contoh: 200 OK

3xx
Tanggapan Redirection

Contoh : 302 dipindah alih sementara

4xx
Permintaan tidak ditanggapi

Contoh : 403 tidak dapat mengakses

5xx
Server tidak dapat melakukan tanggapan

Contoh : 504 gateway time-out

6xx
Tidak dapat menghubungi siapapun

Contoh: 602 sibuk
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2.2 PBX (Internet Protocol Private Branch Exchange)

IP PBX adalah perangkat switching komunikasi telepon dan data berbasis

teknologi Internet Protocol (IP) yang mengendalikan ekstensi telepon analog

(TDM) maupun ekstensi IP phone. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh IP

PBX antara lain penyambungan, pengendalian, dan pemutusan hubungan telepon;

translasi protokol komunikasi; translasi media komumkasi atau transcoding; serta

pengendalian perangkat-perangkat IP Teleponi seperti VoIP Gateway, Access

Gateway, dan Trunk Gateway.

IP PBX mempunyai kemampuan multilayanan di jaringan IP ke dunia

komunikasi teleponi, sehingga memungkinkan semakin banyak layanan

komunikasi yang dapat berjalan di atas jaringan IP. Multilayanan tersebut adalah

voicemail, voice conference, Interactive Voice Response (FVR), Automatic Call

Distribution (ACD), Computer Telephony Integration (CTI), Unified Messaging

System (UMS),^ax serverfax on demand, Call Recording System, Billing System,

serta Web-basedManagement System.

Asterisk adalah sebuah perangkat lunak telepon IP PBX yang dibuat tahun

1999 oleh Mark Spencer dari Digium. Seperti halnya PBX, asterisk
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2.3.1 Susunan SRTP

SRTP adalah tambahan pada paket RTP yang disajikan dalam

aliran yang berbentuk tumpukan dimana aplikasinya terletak diantara

aplikasi RTP dan layer transport. Aliran paket data yang dikirim oleh

RTP akan disaring oleh SRTP dan kemudian dialirkan kembali dengan

paket data yang mirip dengan aslinya tetapi sudah dilindungi oleh SRTP

pada saat diterima oleh penerima.

1 2 3
01 2345678901 23456739 0 1 234567S901 2
I - • i » ••0"H-"lf-!ll'-l|..|-.|

) V-2lP|X cc |m! pt Sequence Number '

Timestamp

Synchronization Source Identifier (SSRC)

t
Contributing Source Identifiers (CCRSi V

RTP Extension lOptionali

J
RTP Paybad tVariable.

SRTP MKI (Optional) I
JAuthentication Tag (Variable)

Encrypte
Authentic

d Portion

.ated Portion

Additional SRTP Fields

Normal RTP Fields -

Gambar 2. 5 Gambar skema SRTP header.

Pada Gambar 2.5 diatas terdapat encryptedportion yaitu bagian RTP yang

disaring dandienkripsi oleh SRTP, kemudian disajikan dalam bentuk yang mirip

dengan paket RTP. Perubahan ini menghasilkan penambahan bagian baru pada

SRTP yang mengakibatkan ukuran paket menjadi lebih besar.

MKI (Master Key Identifier) dapat dikonfigurasikan secara optional. Key

management mendefinisikan, memberi tanda dan menggunakan MKI untuk

penguncian kembali dan identifikasi bagian master key dengan menggunakan

konteks kriptografi. Authentication tag dibutuhkan untuk mengkonfigurasi



20

panjang data. Bagian ini memastikan data tersebut sebagai pesan. Bagian

autentikasi dalam paket SRTP berisi RTP header yang diikuti oleh bagian yang

terenkripsi dalam paket SRTP.

Pada sisi pengirim, paket data akan di enkripsi terlebih dahulu sebelum di

autentikasi. Sedangkan pada sisi penerima data akan di dekripsi dahulu baru di

autentikasi.

2.3.2 LibSRTP

LibSRTP merupakan perangkat lunak open source. Library ini digunakan

untuk implementasi SRTP yang dikembangkan oleh Cisco. Pustaka ini

mendukung beberapa fitur yang ada pada SRTP. Fitur yang didukung oleh

libSRTP adalah:

1. Master Key Identifier

MKI digunakan dengan tujuan penguncian kembali, identifikasi bagian master

key dengan menggunakan konteks kriptografi.

2. Key Derivation

Key derivation digunakan untuk menentukan kunci-kunci dalam setiap

sesinya.

2.4 QoS (Quality of Service)

Dalam dunia jaringan komputer dan jaringan komunikasi terdapat

mekanisme penjagaan kualitas layanan. QoS (Quality of service) adalah

kemampuan untuk membedakan prioritas antara aplikasi, pengguna dan arus data,

atau untuk menjamin perbedaan kinerja dari arus data. Sebagai contoh, QoS

memungkinkan penjaminan bitrate, delay, jitter , paket dropping dan atau

kesalahan bitrate. penjaminan QoS merupakan hal yang penting dalam jaringan

dengan kapasitas yang terbatas, khususnya untuk aplikasi multimedia streaming

realtime seperti VoIP, game Online dan IP-TV, selama masih membutuhkan

ketepatan bitrate dan delay yang sensitif, dan dalam keterbatasan sumberdaya

jaringan.


