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RINGKASAN 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah sebagai  bagian  dari  realisasi  komunikasi  

jaringan masa depan (next generation network) di Indonesia yang berbasiskan IP. Trend 

perkembangan jaringan komputer saat ini lebih cenderung kepada jaringan wireless karena 

kepraktisannya jaringan wireless dan performansinya hampir sama dengan jaringan kabel. 

Salah satu pengaplikasian dari jaringan Wireless adalah pertukaran informasi suara atau yang 

lebih dikenal dengan Voice over Internet Protocol (VoIP). Penelitian ini memiliki urgensi 

untuk pengembangan media komunikasi antara pengirim dan penerima informasi suara dengan 

memanfaatkan teknologi VoIP (Voice over Internet  Protocol)  dengan meminimalis komponen 

jaringan kabel yaitu menggantinya dengan jaringan Mobile Adhoc Network (MANET). 

Jenis penelitian yang digunakan mengetahui kualitas VoIP penelitian experimental 

yaitu penelitian laboratory-based-research. Metode yang digunakan untuk pengujian ini 

adalah NDLC (Network Devolopment Life Cycle). Adapun faktor-faktor kualitas yang diuji 

adalah delay, jitter, throughput dan packet loss. 

Model yang ditawarkan berupa implementasi jaringan computer dengan teknik 

MANET dan aplikasi serta layanan yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan bagi dukungan 

proses pertukaran informasi suara VoIP. Teknik MANET merupakan suatu teknik 

pengembangan model komunikasi ad-hoc berbasiskan wireless network yang dapat 

mengalihfungsikan sebuah teminal komputer dalam jaringan wireless agar berperan sebagai 

sebuah backwarding/fowarding devices yang umumnya dikenal sebagai access-point. 

Penelitian ini, implementasi Teknologi VoIP dengan menggunakan jaringan MANET 

dimana media transmisi adalah Wireless sehingga durasi adalah hal yang berpengaruh. Oleh  

sebab itu durasi percobaan dalam penelitian ini 180 second. Pengambilan data pada pengujian 

menggunakan Software Wireshark Data diperoleh dari pengujian sistem dan perhitungan 

secara teoritis.. 

Hasil penelitian menunjukkan komunikasi VoIP pada jaringan MANET dengan  

standar durasi yang ditetapkan menghasilkan performansi yang tergolong baik. 

Kata Kunci: Ad-Hoc, MANET, VoIP, QoS. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Teknologi jaringan komputer sebagai media komunikasi antar perangkat telah banyak 

mengalami kemajuan signifikan dari segi media komunikasi. Saat ini kita dapat  melakukan  

komunikasi melalui jaringan ini dengan memamfaatkan teknologi yang bernama VoIP (Voice 

Over IP). VoIP adalah salah satu aplikasi internet yang tumbuh dan berkembang paling cepat  

sekarang (Wahyu, 2017) . Peningkatan itu dalam penyebaran VoIP sebagai ganti telepon kabel  

ataupun telepon genggam karena alasan–alasan sebagai berikut: pertama, dengan 

memanfaatkan teknik dan luas bidang voice  compression  dalam  packet-switched  networks 

(Wahyu, 2017),  VoIP  dapat  meningkatkan  efisiensi bandwidth. Kedua, hal itu membolehkan 

komunikasi suara dikombinasikan dengan media lain dan aplikasi data lain seperti video atau 

file bersama (Pradipta, dkk 2012). 

Voice over Internet Protocol  (VoIP)  merupakan  suatu  teknologi  yang  melewatkan  trafik 

suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP (Qustoniah, 2012). Biasanya 

menggunakan  jaringan  akses  yang  umumnya  berupa  kabel. Namun penggunaan media 

transmisi kabel ini memiliki beberapa kekurangan dari sisi coverage dan cost. Bila  penggunaan  

VoIP dikombinasikan dengan jaringan wireless. Jaringan Wireless LAN sangat efektif 

digunakan di dalam  kawasan  atau  gedung (Wahyu, 2017) .  Dengan  performa  dan  keamanan  

yang dapat diandalkan pengembangan jaringan wireless LAN menjadi tren baru 

pengembangan jaringan menggantikan kabel (Firmasyah, 2014). Seperti pada umumnya 

802.11 wireless networks disebar tidak hanya pada gedung tetapi juga di taman dan jalan. 

Kepentingan penggunaan dari VoIP dari wireless sedang meningkat, dan banyak penelitian 

telah dilakukan untuk memperbaiki QoS dan kapasitas VoIP traffic (Wahyu, 2017). 

Penelitian yang dilakukan (Firmasyah, 2014) mengusulkan implementasi dari Power Line 

Communication (PLC) sebagai media transmisi untuk komunikasi data dengan metode Peer to 

Peer (P2P) arsitektur. Dengan menggunakan perangkat Power Line Adapter, setiap ruangan 

dalam satu gedung tersebut dapat terhubung dengan jaringan melalui kabel listrik yang ada. 

Selain itu, tidak diperlukan ahli dan peralatan khusus untuk instalasi karena dapat  dilakukan  

dengan  mudah  sehingga  menghemat  biaya  anggaran.  Jaringan  komputer dengan PLC dapat 

digunakan untuk membangun jaringan komputer lokal dengan menggunakan  media  kabel  

listrik  yang  sudah  ada.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa jaringan komputer dengan  PLC 

sebagai media transmisi untuk komunikasi data memberikan kemudahan dan meningkatkan 

efisiensi bagi pemakai sesuai dengan kebutuhannya dibandingkan dengan membangun 

infrastruktur jaringan yang besar. Namun penelitian ini terdapat beberapa kekurangan yaitu 
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kebutuhan infrastruktur jaringan komputer terhadap media transmisi kabel masih dibutuhkan 

dan harga PLC masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dilakukan ini 

mengusulkan jaringan komputer dengan memanfaatkan Teknik MANET dimana media 

transmisi data yang digunakan adalah media wireless. 

Penelitian yang dilakukan (Tedyyana, 2016) mengusulkan perancangan jaringan komputer 

untuk menyediakan layanan komunikasi sebagai pertukaran informasi berbasis wireless yang 

memiliki infrastruktur perangkat Acces Point. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika 

user device ingin berkomunikasi dengan device yang lain, maka jalur transmisi melewati 

sebuah acces point untuk dapat berkomunikasi dalam satu jaringan. Namun penelitian ini masih 

memiliki kekurangan yaitu kebutuhan akan infrastruktur jaringan komputer terhadap perangkat 

Acces Point masih dibutuhkan dan harga sebuah Access Point yang masih cukup tinggi. Oleh 

karena itu, dalam penelitian yang dilakukan ini mengusulkan perancangan jaringan komputer 

dengan memanfaatkan Teknik MANET dimana masing-masing device dapat langsung 

berkomunikasi secara langsung tanpa melalui Infrastruktur Acces Point. 

Penelitian (Firmasyah,  2014) dan (Tedyyana, 2016) menunjukkan bahwa implementasi 

jaringan computer untuk layanan VoIP masih sangat membutuhkan penyediaan infrastruktur 

jaringan yang lengkap, seperti: media-transmisi (yakni cable), node (yakni komputer/laptop), 

dan backwarding/fowarding devices (yakni: hub, switch, atau access-point); serta untuk 

koneksi ke jaringan internet dibutuhkan modem nirkabel. Oleh sebab itu penelitan ini akan 

melakukan pendekatan masalah kebutuhan infrastruktur berkaitan dengan implementasi 

layanan VoIP menggunakan Teknik MANET yang merupakan solusi efektif karena tidak 

bergantung pada penyediaan infrastruktur untuk dukungan dalam layanan komunikasi (Putra, 

2016). Teknik MANET mengkondisikan bahwa setiap node-node yang terhubung dalam 

jaringan wireless dapat berperan sebagai fungsi sentral, yakni switching, dan routing sehingga 

elemen backwarding/fowarding terpenuhi (Jabeen et al., 2016). Di samping itu peranan kabel 

digantikan oleh koneksi gelombang radio (yakni wireless coonnection) dan komputer di sisi 

client pada jaringan sendiri yang telah memainkan peranan sebagai workstation, server, dan 

cell-station. Dalam bidang jaringan wireless, berdasar (Simamora, dkk., 2013a) bahwa Mobile 

Ad-hoc Network (MANET) merupakan solusi teknologi penyedia infrastruktur jaringan pada 

kondisi minim fasilitas telekomunikasi, dan kebutuhan yang mendesak (Simamora, dkk., 

2011). Teknologi MANET memungkinkan setiap node dalam jaringan dapat berperan sebagai 

backwarding/fowarding devices; dimana hal ini umumnya diistilahkan sebagai cell-station, 

yakni access-poitnt. Penelitan ini juga melakukan evaluasi performa kinerja Teknologi VoIP 

(kualitas aliran data) yang diterapkan pada jaringan MANET. 
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Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS1 TS+1 TS+2 

1 Artikel Ilmiah dimuat dijurnal2) Internasional 

Bereputasi 

     

Nasional 

Terakreditasi 

     

Nasional Tidak 

Terakreditasi 

Published  √   

2 Artikel Ilmiah dimuat 

diprosiding3) 

Internasional 

Terindex 

     

Nasional      

3 Invited speaker dalam temu 

ilmiah4) 

Internasional      

Nasional      

4 Visiting Lecturer5) Internasional      

5 Hak Kekayaan Intelektual6) Paten      

Paten Sederhana      

Hak Cipta      

Merek Dagang      

Rahasia Dagang      

Desain Produk 

Industri 

     

Indikasi Geografis      

Perlindungan 

Variates tanamana 

     

Perlindungan 

Topografi Sirkuit 

Terpadu 

     

6 Teknologi Tepat Guna7)       

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya 

Seni/Rekayasa Sosial8) 

      

8 Bahan Ajar9)       

9 Tingkat Kesiapan Teknologi10)  2     
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1.2 Batasan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka untuk menentukan arah studi terkait dibatasi 

sejumlah hal dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Penelitian ini dilakukan pada jaringan standar wireless 802.11n. 

2. Jumlah device mobile (Laptop) 5 unit yang berfungsi sebagai client maupun server. 

3. Pemodelan kanal yang diterapkan yaitu pada kondisi line-of-sight (LoS). 

4. Pengukuran dan pengambilan data untuk analisis kinerja VoIP pada jaringan MANET di 

Laboratorium Program Studi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

5. Software yang digunakan dalam menganalisis kinerja jaringan VoIP yaitu software 

wireshark (open source) 

6. Parameter untuk menganalisis kinerja VoIP pada jaringan MANET yaitu delay, jitter, 

throughput dan packet loss. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dijadikan fokus studi dalam penelitian ini sesuai latar belakang 

diatas adalah: 

1. Bagaimana melakukan implementasi teknologi VoIP pada jaringan MANET di kawasan 

bangunan gedung? 

2. Bagaimana kinerja performansi VoIP pada jaringan MANET untuk mendukung 

penyelenggaraan komunikasi pertukaran informasi suara dalam dua arah? 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Layanan komunikasi Voice over Internet Protocol  (VoIP)  merupakan  suatu  aplikasi  yang  

melewatkan trafik suara, video, dan data yang berbentuk paket melalui jaringan IP (Qustoniah, 

2012). Biasanya menggunakan jaringan akses yang umumnya berupa kabel. Bila penggunaan 

VoIP dikombinasikan dengan jaringan wireless. Jaringan Mobile Adhoc Network sangat 

efektif digunakan di tempat yang kurang infrastruktur jaringan. Dengan performa dan 

keamanan yang  dapat diandalkan pengembangan Mobile Adhoc Network menjadi tren baru 

pengembangan jaringan menggantikan kabel (Jabeen et al., 2016). 

VoIP adalah salah satu contoh aplikasi multimedia Internet yang banyak digunakan pada  

saat ini. VoIP sudah banyak diaplikasi pada kehidupan sehari-hari diantaranya dalam suatu 

gedung perkantoran dan universitas yang memiliki beberapa lantai serta terdiri dari beberapa 

ruangan memiliki jarak cukup jauh antar satu ruangan (Pradipta, dkk 2012). Aplikasi ini sensitif 

terhadap waktu transmisi dan dapat mentoleransi terjadinya beberapa packet loss. Oleh karena 

Aplikasi VoIP belum pernah diimplementasikan dalam kampus (studi kasus; Laboratorium 

Prodi Sistem Informasi UM Gorontalo). Hal inilah yang menjadi pendorong dilakukannya 

penelitian ini.   

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Aplikasi dan Layanan VoIP 

VoIP atau yang juga disebut dengan IP Telephony System melakukan transmisi suara 

sebagai paket data melalui private atau public internet protocol (IP). Beberapa penelitian VoIP 

telah dilakukan. VoIP menjadi alternatif lain dari layanan telepon yang telah umum digunakan 

yaitu yang menggunakan jaringan  PSTN. Evolusi layanan pengiriman suara dari PSTN ke 

VoIP dikarenakan kemampuan dari jaringan IP yang dapat mengirim bit data dengan lebih 

efektif baik dari segi biaya maupun  performa. VoIP yang menggunakan paket-switcing 

protocol memungkinkan berjalan di  berbagai jenis jaringan, seperti jaringan public, private, 

kabel, bahkan wireless. Keuntungan yang didapatkan dari penggunaan VoIP antara lain : Harga 

perangkat keras yang lebih murah,  Efisiensi bandwidth, Biaya perawatan rendah, dan 

perkembangan aplikasi klien yang tinggi. 

Dalam bidang Teknologi Informasi, layanan (services) yang umum dikenal dan 

digunakan adalah layanan data, layanan informasi, dan layanan komunikasi (Simamora dkk., 
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2012b); dimana penyebutan ketiga jenis layanan ini diposisikan secara hirarki bahwa semakin 

memungkinkan bersifat real-time (waktu-nyata) atau kontinyu proses yang real berlangsung. 

Contoh layanan data adalah FTP (file transfer protocol), download/upload services, data- 

streaming, live-streaming (Simamora dkk., 2013b); contoh layanan informasi adalah web-site, 

blog (Simamora dkk., 2011), dan contoh layanan komunikasi adalah VoIP (Voice over Internet 

Protocol), web-chat, video-chat (Sopandi M. dkk., 2010). Hampir semua layanan yang dikenal 

dalam Teknologi Informasi khususnya internet dapat dijalankan pada jaringan MANET. 

Penelitian VoIP yang dibangun dalam jaringan MANET juga telah dilakukan. Model 

layanan VoIP menggunakan teknik MANET dapat diartikan sebagai sejumlah host-computer 

client yang diintegerasikan dalam satu jaringan wireless dimana layanan yang dapat dijalankan 

oleh masing-masing node client tersebut saling independent (bebas dan tidak saling 

bergantung) satu-dengan yang lain, sehingga model komunikasi berantai terbentuk dan saling  

bisa  berinteraksi  antar  end-user  tanpa  dibatasi  oleh  jarak  dan  waktu  oleh  sebab  proses 

berjalan saling-berantai (Masruroh, dkk 2014). 

2.2.2 Jaringan MANET Berbasis Wireless 

Salah satu jaringan komputer yang tergolong dalam media-transmisi yang digunakan 

untuk koneksi adalah wireless network. Kelebihan jaringan ini adalah minimasi cost dalam 

infrastruktur fisik cable oleh sebab digantikan oleh radio-wave . Jaringan wireless dapat 

didefinisikan sebagai sejumlah node komputer yang dikoneksikan menggunakan gelombang 

radio sebagai media-transmisinya dan umumnya skalabilitas yang dimiliki secara lokal (private 

network). Topologi jaringan yang umum digunakan adalah star, mesh, bus, ring, loop, dan tree. 

Sedangkan teknologi jaringan wireless yang digunakan adalah mengacu pada standarisasi 

IEEE 802.11, yakni mengatur perihal koneksi wireless access fixed network yang disebut  WiFi 

(Wireless Fidelity) (Lord Sing V. dkk., 2011). Untuk  menghubungkan  setiap terminal-

terminal komputer client dalam jaringan maka digunakan backwarding/fowarding devices; 

untuk koneksi menggunakan cable, perangkat yang umum digunakan adalah: switch dan hub. 

Sedangkan untuk koneksi menggunakan wireless, digunakan access-point. 

Namun dengan teknik MANET, yang sebelumnya dalam jaringan membutuhkan 

perangkat backwarding/fowarding devices, setiap komputer client dapat dialihfungsikan 

sebagai backwarding/fowarding devices (Simamora dkk., 2012a). Hal ini bisa dilakukan oleh 

sebab peranan penting dari protokol routing yang berjalan di Host-to-Host layer pada struktur 

lapisan komunikasi data TCP/IP. Umumnya  pada  teknik  MANET  protokol  routing yang  

digunakan  ada  dua  jenis  yakni:  proactive protocol dan reactive protocol. Pada (Simamora 

dkk., 2013c), menggunakan protokol OLSR (Optimized Link State Routing) yang tergolong 
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proactive  protocol,  sedangkan  (Simamora dkk., 2013a); menggunakan protokol AODV (Ad-

hoc On Demand Distance Vector) yang tergolong dalam reactive protocol. 

Mobile Ad-hoc Network (MANET) menggunakan standar regulasi IEEE 802.11 untuk 

menjalankan standar regulasi IEEE 802.15 yakni personal area network, yang umumnya dalam 

penggunaan sehari- hari disebut dengan Bluetooth. Topologi jaringan yang dibentuk dalam 

teknik MANET adalah point- to-point yang bersifat temporary, dynamic dan multi-point-relay 

(Simamora, S.N.M.P dkk., 2013b). Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa protokol 

routing yang digunakan secara umum terbagi dua yakni proactive protocol, dimana protokol 

akan aktif senantiasa tanpa ada permintaan terlebih dahulu panggilan routing dari/antar node 

yang saling bertetangga (Sopandi M. dkk., 2010), dan reactive-protocol yakni protokol yang 

bekerja melakukan perutean packet-data apabila ada permintaan dari node-node yang saling 

bertetangga (Simamora, S.N.M.P dkk., 2013a). 

Pergerakan node dalam jaringan MANET bersifat perpindahan bukan pergerakan 

(Simamora, 2013d); sehingga panggilan yang dibangun hanyalah efektif apabila node terminal 

client berada pada posisi fixed, oleh sebab teknologi WiFI rentan disconnected apabila terjadi 

pergerakan (Taneja S. & Bhalla V.K., 2013). Oleh sebab topologi  yang terbentuk pada jaringan 

MANET bersifat dynamic dan flexible, maka teknik komunikasi yang terbangun disebut 

dengan teknik MANET (Kumar A. & Singla A.K 2011). Dalam hal pengalamatan sendiri, 

teknik MANET tidak bergantung pada hal khusus penggunaan IPv4 dan IPv6 (Simamora, dkk., 

2012a) dengan kata lain pengalamatan ini dapat baik dijalankan pada jaringan wireless berbasis 

teknik MANET. 
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2.3 Road Map Penelitian 

 

Gambar 1. Road Map Penelitian 

 

2.4 Diagram Fish Bone Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Fish Bone Penelitian 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1.1 Tujuan Penelitian dan Luaran Penelitian 

Tujuan penelitian yang dijadikan fokus studi dalam penelitian ini sesuai rumusan masalah 

diatas adalah: 

1. Melakukan implementasi teknologi VoIP pada jaringan MANET di kawasan Bangunan 

gedung. 

2. Menganalisis kinerja performansi VoIP pada jaringan MANET untuk mendukung 

penyelenggaraan komunikasi pertukaran informasi suara dalam dua arah. 

3. Penelitian ini menargetkan jenis luaran adalah jurnal nasional yang berISSN 

 

1.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi solusi atau cara dalam 

melakukan komunikasi dengan Teknologi VoIP pada jaringan MANET.  

2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan kemampuan 

mengenai proses adanya teknik dalam mengimplemntasikan Teknologi VoIP pada 

jaringan MANET. 

3. Bagi institusi pendidikan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dapat digunakan 

sebagai referensi ilmiah dalam penelitian untuk pengembangan teknik ataupun metode 

untuk meningkatkan performansi Teknologi VoIP dalam jaringan MANET. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Penelitian yang dikerjakan pada proposal ini adalah membuat implementasi jaringan 

MANET dalam penerapan Teknologi VoIP. Gambar 3 di bawah ini tampak diagram alir 

(flowcart) dari tahap penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir tahap penelitian 

 

Berdasarkan tahapan penelitian Gambar 3, tahapan-tahapan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Studi literatur penelitian ini terkait pencarian referensi yang membahas teknologi VoIP 

dan Jaringan MANET. Studi literutur ini akan menemukan teknik setup pembangunan 

teknologi VoIP dengan menggunakan jaringan MANET dengan efiseinsi penggunaan 

komponen infrastruktur (hardware) jaringan. 

2. Konfigurasi jaringan MANET dan Aplikasi VoIP. Langkah awal yang dilakukan pada 

perancangan sistem adalah dengan membuat flowchart sistem penelitian mengenai 

implementasi Teknolgi VoIP pada jaringan MANET yang akan diimplementasikan pada 

Laboratorium Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

Selanjunya dilakukan implementasi berdasakan skenario variable untuk mengukur 

kinerja jaringan menggunakan software wireshark. 

Studi Literature VoIP dan MANET 

Konfigurasi Jaringan MANET dan Aplikasi VoIP 

Pengambilan Data 

Analisis Hasil Data 

Pembuatan Laporan 

Publikasi Ilmiah 
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3. Pengambilan data hasil implementasi kemudian dilakukan analisa data sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Pada tahapan ini, sistem yang sudah dirancang selanjutnya diuji 

untuk melihat kinerja performansi Teknologi VoIP pada jaringan MANET. Selain itu 

dilakukan juga proses analisa data terhadap parameter-parameter terkait penelitian ini. 

4. Analisi Hasil Data. Langkah ini dilakukan setelah data hasil pengujian telah 

dikumpulkan, kemudian akan dianalisis data terhadap parameter dan peubah terkait yakni 

delay, jitter, throughput dan packet loss. 

5. Pembuatan laporan yang dilakukan adalah melakukan penulisan laporan secara 

menyeluruh sebagai laporan akhir. 

6. Publikasi ilmiah. Langkah ini dilakukan setelah penelitian ini mendapat tujuannya sesuai 

tujuan penelitian dan kemudian dibuat jurnal yang akan menjadi bahan publikasi pada 

jurnal ilmiah sesuai target luaran 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Perencanaan waktu dan pemilihan lokasi dalam melakukan rencana penelitian ini adalah: 

Waktu  : Juli – Juni 2017 

Lokasi : Lab. Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

3.3 Peubah yang diamati/digunakan 

Quality of Service (QoS) digunakan untuk mengukur tingkat kualitas koneksi jaringan 

TCP/IP intranet atau internet. Ada beberapa metode untuk mengukur kualitas koneksi VoIP 

seperti konsumsi bandwidth oleh user, delay/latency, jitter, throughput, response time, hop 

count dan power consumption (Zhang., et al 2015). Dalam penelitian ini yang menjadi 

parameter performansi dari jaringan VoIP yang akan di analisis adalah delay, jitter, throughput 

dan packet loss. Pengertian untuk istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

Delay adalah interval waktu saat suara mulai dikirimkan oleh pemanggil menuju 

penerima panggilan  yang  disebabkan  salah  satunya  oleh  konversi  suara  analog  menjadi  

data-data digital (Zhang., et al 2015). Ada beberapa penyebab terjadinya delay, antara lain : 1.  

Kongesti (kelebihan beban data) 2.  Penggunaan paket-paket data yang besar pada jaringan 

berkecepatan rendah. 3.  Ada paket-paket data dengan ukuran berbeda-beda. 4.  Perubahan 

kecepatan antar jaringan LAN. 

Jitter adalah  variasi  yang  ditimbulkan  oleh  delay,  terjadi  karena  adanya  perubahan 

terhadap karakteristik dari suatu sinyal sehingga menyebabkan terjadinya masalah terhadap 

data yang dibawa oleh sinyal tersebut (Zhang., et al 2015). 
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Throughput adalah jumlah total kedatangan paket IP sukses yang diamati di tempat 

pengukuran pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu 

tersebut (sama dengan, jumlah pengiriman paket IP sukses per service-second) (Zhang., et al 

2015). Throughput dapat terdiri dari banyak satuan, seperti : "bits/second," "bytes/second," or 

"packets/second", tapi selalu merupakan ekspresi perbandingan dari volume (transfer size) 

terhadap waktu (transfer time). Dimana transfer time termasuk tidak hanya elemen dari satu 

jalur latency yang diidentifikasikan diawal sub-bab ini, tetapi juga termasuk setiap tambahan 

waktu request atau pengaturan transfer. 

Packet Loss didefinisikan  sebagai  kegagalan  transmisi  paket  mencapai  tujuan.  

Pengujian  ini untuk  mengetahui  berapa  besar  paket  kirim  yang  ada  di  jaringan  dan  

berapa  besar  paket yang diterima maka dalam hal ini akan diukur seberapa besar  packet loss 

yang terjadi sistem yang dibagun (Zhang., et al 2015). Packet loss disebabkan beberapa 

kemungkinan terjadi overload dalam jaringan, tabrakan atau  kongesti  dalam  jaringan,  atau  

error  pada  media  fisik. 

3.4 Model yang digunakan 

Model topologi jaringan MANET dengan menggunakan 3 device (Laptop) yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah ditunjukkan pada gambar 4 sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4. Model topologi MANET 
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3.5 Rancangan Penelitian 

Sistem yang akan dirancang melalui beberapa tahap, seperti yang ditunjukkan flowcart 

Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Flowcart rancangan sistem 

 

Berdasarkan flowcart Gambar 5 maka perancangan sistem model Teknologi VoIP 

menggunakan jaringan MANET dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Implementasi model sistem teknologi VoIP pada Jaringan MANET 

2. Permintaan koneksi (routing) antara source dan destination 

3. Penentuan skenario simulasi 

4. Pengambilan data hasil implementasi menggunakan wireshark berdasarkan skenario 

5. Pemeriksan kesediaan data parameter (delay, jitter, thgrouhput dan packet loss). Ketika 

data parameter yang memenuhi tidak ada, maka dilakukan uji koneksi kembali pada 

penentuan skenario. 

Pengambilan Data Layanan VoIP 

Pengambilan data uji 
performansi VoIP 

Analisis Data 

No 

Yes 

Selesai 

Mulai 

Konfigurasi MANET dan VoIP 

Implementasi Jaringan MANET 
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6. Langkah terakhir adalah analisis data hasil implementasi Teknologi VoIP pada jaringan 

MANET berdasarkan skenario sehingga dapat ditarik kesimpulan dari performansi 

kinerja Teknologi VoIP.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan  data primer 

yaitu data hasil observasi langsung terhadap software simulator Proses pengambilan data 

dilakukan sebanyak 10 kali tiap routing pada clinet 1 dan client 2 dalam waktu komunikasi 1 

menit setiap pengujiannya. Berikut adalah tahap-tahap pengumpulan data dalam penelitian ini: 

a. Perancangan topologi jaringan MANET untuk aplikasi VoIP 

b. User melakukan koneksi wireless 802.11n dan mengakses VoIP melalui aplikasi 

Yahoo! Messenger. 

c. Setelah tersambung dengan Yahoo! Messenger, wireshark diaktifkan untuk mencapture 

transmisi data selama kurang lebih 1 menit. Hasil capture wireshark disimpan kemudian 

dicatat hasil sesuai parameter yang dibutuhkan. 

d. Analisis  data  yang  telah  disimpan  meliputi  analisis  delay,  jitter,  throughput,  dan 

packetloss.  Setelah  itu  didapat  kesimpulan  dari  hasil  analisis  data  yang  telah 

dilakukan.   

3.7 Analisi Data 

Tahap ini melakukan analisis kualitas aliran data pada aplikasi VoIP yang 

menggunakan jaringan MANET. Tujuan analisis adalah untuk memperlihatkan pengaruh aliran 

data TCP terhadap keberadaan aliran VoIP. Analisis dilakukan berdasarkan data atau hasil 

eksperimen yang dilakukan. Eksperimen akan  menghasilkan  nilai  Quality of Service (QoS). 

Analisis  ini  bertujuan  untuk  melihat  performansi aplikasi VoIP yang diimplementasikan 

pada jaringan MANET. Adapun parameter-parameter yang  berpengaruh  dalam kualitas  aliran  

VoIP  dalam penelitian ini  adalah: delay, jitter, throughput dan packet  loss. Parameter QoS 

yang digunakan dirta-rata tiap parameternya. Setiap parameter QoS akan dilakukan analisis 

terhadap peningkatan atau penurunan kualitas QoS. Hasil  eksperimen disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

Pada bab ini dilaporkan tentang hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian kegiatan  

penelitian  yang  dilaksanakan  pada  bulan  September  2017  sampai juni 2018 di Lab. 

Komputer Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Delay 

Delay adalah waktu tunda yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke 

tujuan, karena adanya antrian yang panjang, atau mengambil rute yang lain untuk menghindari 

kemacetan. Delay dapat di cari dengan membagi antara panjang paket (between first and last 

packet  (s)) di bagi dengan (packets). 

 

 

Gambar 6. Grafik Delay 

 

Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi delay satu arah pada system VoIP 

melalui jaringan MANET dari satu client ke client lainnya. Merujuk pada rekomendasi yang 

dikeluarkan oleh STD A-002-2004 VERSION 1.2 bahwa delay yang memenuhi standar atau 

baik adalah kurang dari 150 ms.  

 Gambar  6 terlihat bahwa hasil pengukuran delay pada saat komunikasi VoIP tanpa 

aliran data dan dengan aliran data. Perhitungan delay ini diperoleh dari hasil jumlah waktu 

paket yang dikirim kemudian direkam oleh softwafe wireshark. Berdasarkan hasil capture, 

pada saat komunikasi VoIP tanpa aliran data nilai end-to-end delay menunjukkan nilai yang 

tidak beraturan namun menunjukkan tren perubahan  yang  tidak  signifikan.  Setelah dilakukan 

percobaan panggilan selama 180 secon, di dapat lah nilai rata-rata end-to-end delay sebesar 
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15.95 ms. Pada saat komunikasi VoIP ada aliran data, end-to-end delay paling dipengaruhi oleh 

processing delay. Hal ini dikarenakan pemambahan aliran data menyebabkan terjadinya 

congestion karena aplikasi VoIP berjalan diatas beberapa struktur  lapisan. Berjalan aliran data 

di atas browser akan mempengaruhi performansi jika dibandingkan dengan teknologi VoIP 

dalam penelitini ini aplikasi skype yang berdiri langsung diatas operating system. Delay 

dipengaruhi dari lamanya durasi waktu. Pengujian yang dihasilkan oleh VoIP dengan aliran 

data dengan durasi 180 secon didapatkan nilai end-to-end delay 17,08 ms. Gambar 6 terlihat 

bahwa semakin lama durasi waktu maka delay akan semakin menurun  

Pengujian VoIP berbasis jaringan MANET dalam skenario tanpa aliran data dan dengan 

aliran data, didapatkan hasil untuk end-to-en delay kedua nilai tersebut bisa dikategorikan dapat 

diterima untuk kebanyakan aplikasi pengguna. 

 

5.1.2 Jitter 

Jitter merupakan variasi delay yang terjadi akibat adanya selisih waktu atau interval 

antar kedatangan paket penerima. Perbedaan waktu kedatangan dari suatu paket ke penerima 

dengan waktu yang diharapkan. Jitter dapat menyebabkan sampling di sisi penerima menjadi 

tidak tepat sasaran, sehingga informasi menjadi rusak. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui besarnya interval waktu antar paket suara yang dikirim. 

 

Gambar 7. Grafik Jitter 

 

Jitter sangat erat kaitannya dengan delay. Jitter dipengaruhi oleh beberapa 

kemungkinan besarnya tumbukan antar paket yang ada pada jaringan IP atau semakin besar 

beban trafik pada jaringan akan menyebabkan semakin besar peluang terjadinya congestion 

dan dengan demikian jitter akan semakin besar. 
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Merujuk pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh STD A-002-2004 VERSION 1.2 

bahwa jitter yang memenuhi standar atau baik adalah kurang dari 75 ms. Parameter jitter perlu 

dianalisi untuk delay kedatangan antar satu paket dengan paket lainnya. Gambar 7 hasil 

pengujian terlihat pada rata-rata jitter masih termasuk dalam rekomendasi untuk pengujian 

tanpa aliran data didapat nilai rata-rata jitter sebesar 11,01 ms, sedangkan pengujian 

menggunakan dengan penambahan aliran data sebesar 11,51 ms sehingga pengujian keduanya, 

jitter masih pada kategori baik. Gambar 7 terlihat bahwa semakin lama durasi waktu maka 

jitter akan semakin menurun. 

 

5.1.3 Throughput 

Troughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman 

data. Troughput dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan seperti data yang dikirim, piranti 

jaringan, lamanya waktu pengiriman atau spesifikasi perangkat pada sisi client dan server. 

Troughput dipengaruhi oleh lamanya durasi waktu dan jumlah data paket yang terkirim selama 

proses panggilan antar client.  

 

Gambar 8. Grafik Throghput 

 

Throughput adalah sejumlah informasi yang berhasil di kirim oleh suatu jaringan 

selama  interval  waktu  tertentu.  Throughput  merupakan  bandwidth  aktual  yang  terukur 

pada  suatu  waktu  tertentu  untuk  kondisi  tertentu.  Dari  hasil  perhitungan  didapat  besar 

throughput untuk VoIP tanpa aliran data adalah 61,042 kbps sedengkan untuk besar throughput 

dengan aliran data adalah 61,081 kbps. Gambar 8 terlihat bahwa semakin lama durasi waktu 

maka troughput akan semakin naik. 
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5.1.4 Packet Loss 

Packet loss didefinisikan sebagai kegagalan transmisi paket mencapai tujuan. Packet 

loss dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, mencakup penurunan sinyal dalam media jaringan, 

melebihi batas saturasi jaringan, paket yang corrupt yang menolak untuk transit, kesalahan 

hadware jaringan. 

Pengujian ini ntuk mengetahui berapa besar paket kirim yang ada di jaringan dan berapa 

besar paket yang diterima maka dalam hal ini akan diukur seberapa besar packet loss yang 

terjadi pada sistem yang kita bangun. Berikut ini adalah besarnya packet loss berdasarkan 

analisis data dari wireshark yang didapatkan saat pengiriman paket dari sumber ke tujuan. 

 

Gambar 9. Grafik Packet Loss 

 

Packet loss disebabkan beberapa kemungkinan terjadinya overload dalam jaringan, 

tabrakan atau kongesti dalam jaringan, atau error pada media fisik. Merujuk pada STD A-002-

2004 VERSION 1.2 bahwa packet loss memenuhi standar adalah kurang dari 5%. 

Karena selama pengiriman paket VoIP berlangsung packet loss yang dihasilkan sebesar 

0% pengujian dengan aliran data maupun tanpa aliran data, yang berarti bahwa tidak ada paket 

data yang hilang saat diterima oleh tujuan. Sehingga dapat dikategorikan memenuhi standar 

atau baik karena masih dalam range nilai 0-5%. 
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BAB 6. RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Pada  tahapan  ini  rencana  tahapan  selanjutnya  adalah  melaksanakan penelitian  yang  

akan  dilaksanakan  mulai  Agustus  2018  sampai Oktober 2018. Pelaksanaan penelitian di 

laksanakan di Laboratorium Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Universitas 

Mahammadiyah Gorontalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan berikutnya dalam proses kegiatan penelitian ialah menyusun artikel ilmiah 

untuk persiapan submit ke jurnal Nasional yang tidak terakreditasi yakni Jurnal Sistem 

Informasi Geografi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan membuat poster serta profil 

hasil penelitian. 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  landasan  teori  dan  didukung  oleh  analisis  data  hasil  uji instrumen 

penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut. 

1. Hasil pengujian delay secara menggunakan aliran data maupun tanpa aliran data masih 

pada kategori dapat diterima untuk kebanyakan aplikasi pengguna, dimana 

diperlihatkan delay <150 ms.  

2. Hasil pengujian jitter secara menggunakan aliran data maupun tanpa aliran data masih 

pada kategori dapat diterima, dimana diperlihatkan jitter ≤75 ms.  

3. Hasil pengujian troughput, pengujian tanpa menggunakan aliran data memiliki nilai 

rata-rata 61,042 kbps  dan pengujian menggunakan aliran data memiliki nilai ratarata 

61,081 kbps  

4. Hasil pengujian packet loss secara menggunakan aliran data TCP maupun tanpa aliran 

data masih pada kategori baik, dimana diperlihatkan packet loss <5 %.  

5. Implementasi jaringan VoIP dapat direalisasikan dengan menggunakan MANET 

dengan seluruh pengujian memenuhi standar yang ditetapkan sehingga layak untuk 

diimplementasikan pada jaringan MANET.  

6. Hasil pengujian secara keseluruhan pengujian secara menggunakan aliran data dan 

pengujian secara tanpa aliran data didapatkan hasil yang relatif sama dengan demikian 

dapat disimpulkan jaringan VoIP yang telah dibangun cukup memuaskan. 

7.2 Saran 

Saran-saran di bawah ini merupakan proses tindak lanjut dari penulis yang belum 

terealisasikan, adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya penambahan jumlah  node dalam dalam jaringan MANET 

2. Penggunaan spesifikasi Wireless lain yang mempunyai frekuensi lain. 

3. Dapat dilakukan analisis interferensi antar sesama node jaringan MANET. 
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