
 

1 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan 

komunikasi membawa perubahan yang sangat mendasar bagi dunia 

telekomunikasi. Kebutuhan akan komunikasi sangat dibutuhkan di era 

seperti saat sekarang ini seperti di lembaga, institusi, kantor bahkan individu 

pun membutuhkan komunikasi untuk saling berhubungan satu sama lain. 

Media komunikasi yang digunakan pun sangat beragam salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan jaringan komputer. Saat ini peran 

internet bukan hanya dimanfaatkan untuk chatting, browsing ataupun 

mengirim e-mail, tetapi peran internet dapat dimanfaatkan sebagai teknologi 

komunikasi dengan biaya yang sangat murah. 

Salah satu media komunikasi dengan memanfaatkan teknologi 

internet adalah Voice over Internet Protocol (VoIP) yang terintegrasi di 

jaringan Router Mikrotik. Voice over Internet Protocol (VoIP) yang juga 

disebut sebagai telepon internet adalah teknologi yang mampu melewatkan 

“voice call” dan data melalui jaringan Internet Protocol (IP) dengan 

menggunakan server dan ip phone sebagai client. 

Penggunaan telepon berbasis VoIP memberi banyak keuntungan 

terutama dari segi biaya jelas lebih murah dibandingkan dengan 

menggunakan Intercom, Public Switched Telephone Network (PSTN) atau 

jaringan telepon tetap (dengan kabel), karena jaringan IP bersifat global. 



 2   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil 

suatu perumusan masalah yaitu bagaimana merancang Jaringan Voip pada 

Router Mikrotik dengan Menggunakan IP Phone Berbasis Session 

Initiation Protocol (SIP). 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan Masalah digunakan untuk membatasi penelitian agar tidak 

keluar dari inti permasalahan. Penulis membatasi permasalahan sebagai 

berikut : Perancangan yang dibuat meliputi Trixbox sebagai server VoIP, 

router mikrotik sebagai keamanan VoIP, dan IP Phone sebagai client. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk Merancang Jaringan 

VoIP pada Router Mikrotik dengan Menggunakan IP Phone Berbasis 

Session Initiation Protocol (SIP) yang belum ada pada Balai Penelitian 

Lingkungan Pertanian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan : 

1. Merancang jaringan VoIP pada mikrotik 

2. Mengoptimalkan jarringan hotspot pada mikrotik dengan menggunakan 

IP Phone, 3CX, Zoiper 

3. Mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan dibandingkan 

memakai Intercom dalam segi biaya perawatan. 

4. Mengetahui dan menganalisis mengenai kualitas suara antar Gedung. 

5. Meningkatkan kinerja pegawai dalam komunikasi 

6. Memenuhi International Organization for Standardization (ISO) di 

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Membangun Jaringan VoIP pada Router Mikrotik dengan Menggunakan 

IP Phone Berbasis Session Initiation Protocol (SIP) yang belum ada 

pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian sebelumnya. 

2. Mempermudah antar pegawai dalam proses komunikasi yang berada di 

Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. 
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3. Memudahkan panggilan suara karena jaringan telephone IP dan 

jaringan komputer saling terhubung. 

4. Efisiensi biaya perawatan dibandingkan menggunakan Intercom. 

5. Proses komunikasi dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien 

karena ada beberapa cara alternatif yang dapat digunakan selain 

penggunaan pangilan suara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


