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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini teknologi telah berkembang sangatlah cepat, setiap detik, 

setiap menit, setiap jam dan setiap hari akan bermunculan teknologi-teknologi 

yang baru. Teknologi yang mempunyai perkembangan sangat cepat tersebut 

ada di bidang teknologi informasi (TI) dan komunikasi, kedua bidang ini 

mempunyai perkembangan yang tidak bisa di kendalikan dan selalu ada hal 

yang baru.    

Dunia teknologi informasi (TI) adalah penggabungan antara teknologi 

komputer beserta semua yang ada di dalamnya dengan teknologi 

telekomunikasi dengan berbagai kemampuan dalam pengiriman atau 

penerimaan dari berbagai sumber informasi, baik itu berupa data dan suara 

maupun gambar yang bergerak. Banyak sekali bidang pekerjaan yang 

membutuhkan adanya teknologi informasi tersebut bahkan pada zaman 

sekarang semua bidang membutuhkan perkembangan takhnologi ini, karena 

apabila seseorang bisa menggunakan bahkan mampu menguasainya, akan 

sangatlah mudah untuk mendapatkan informasi yang mungkin belum pernah 

didapat sebelumnya, sehingga mampu meningkatkan kinerja, sehingga akan 

mengsasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan bermanfaat bagi semua 

orang berdasarkan bidangnya masing-masing. 
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Aplikasi dunia IT yang berkembang pesat adalah teknologi multimedia 

pada jaringan komputer. Istilah komputer sudah tidak asing lagi di telinga kita 

karena di semua bidang kehidupan masyarakat sudah dimudahkan dengan 

adanya komputer. Komputer yang dulunya masih berfungsi sebagai alat 

hitung saja sekarang sudah bisa untuk mengirim informasi ke orang lain. 

Perkembangan teknologi komputer yang berkembang sangat cepat adalah 

multimedia pada jaringan komputer, multimedia pada jaringan komputer 

sering dikenal dengan multimedia over IP network, ini menjadi tema yang 

selalu dibenahi oleh para ahli IT dan praktisi IT, untuk disempurnakan karena 

masih adanya kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya dan akan selalu 

dikembangkan. Karakteristik dari multimedia over IP network itu sendiri 

adalah laju data yang tinggi dan play back real time. Kedua karakteristik 

inilah yang akan selalu berkembang menuju kesempurnaan. 

Teknologi multimedia over IP network ini menggunakan suatu 

jaringan komputer, supaya data bisa di proses lebih cepat. Tapi tidak semua 

jenis jaringan komputer mampu bekerja optimal untuk teknologi ini. Jaringan 

LAN adalah jenis jaringan komputer yang tepat untuk pemanfaatan teknologi 

ini dengan interfenssi yang kecil, keamanan jaringan yang bagus, pemasangan 

yang relatif mudah, dan murah, sehingga banyak teknologi yang bisa 

diterapkan di dalamnya. 

Perkembangan teknologi pada jaringan LAN sudah lama berlangsung 

hingga sekarang masih selalu disempurnakan. Jaringan LAN yang bersifat 

fixed comunication menjadi keterbatasan dari sistem komunikasi ini, namun 
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dengan adanya fitur-fitur baru yang bermunculan akan meningkatkan minat 

para user untuk lebih mengoptimalkan jaringan LAN yang tersedia, tidak 

hanya untuk internet atau intranet saja tapi bisa digunakan untuk aplikasi lain.    

Teknologi multimedia over IP network yang masih dibenahi dan akan 

dipakai sebagai alat komunikasi alterantif adalah VOIP dan video conference, 

yang mana dengan teknologi VOIP dan video conference ini seseorang bisa 

berkomunikasi langsung dan bisa bertatap muka langsung dengan lawan 

bicaranya meskipun di tempat yang agak berjauhan. Teknologi VOIP dan 

video conference bisa dijalankan dalam suatu jaringan LAN kampus, dengan 

interferensi yang kecil dan kecepatan yang bagus maka dengan jaringan LAN 

adalah media yang tepat untuk mengimplementasikan teknologi ini. Untuk 

implementasinya hanya membutuhkan suatu server sebagai pusat dari 

teknologi ini dan sebagai monitoring, bagaimana teknologi ini berjalan apakah 

bisa berjalan baik atau tidak. Salah satu server baru yang khusus untuk 

melayani VOIP dan video conference adalah briker. Briker ini dibangun dari 

linux yang di dalamnya telah tersedia semua fiture-fiture yang dibutuhkan 

untuk membangun sebuah sentral layanan VOIP dan video conference bahkan 

mampu membuat sentral telepon sendiri.  

Teknologi VOIP dan Video Conference ini mungkin bisa menjdi suatu 

alat komunikasi alternatif intra kampus yang murah dan terjangkau karena 

teknologi ini menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi. 

Penggunaan jaringan internet Univesitas Muhammadiyah Surakarta ini masih 

hanya digunakan untuk browsing, chatting, dan kegiatan mendownload maka 
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dari itu penulis ingin menggunakan jaringan internet intra kampus ini untuk 

membuat suatu jaringan VOIP agar bisa dimanfaatkan oleh semua mahasiswa, 

dosen dan para karyawan UMS sendiri.    

Beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan skripsi ini 

yaitu penelitian dari Aryka Grandistyana, Sudarmawan (2009) dengan judul 

”Kajan Kerja Protokol pada Jaringan Voice Over Internet Protokol (VOIP) 

pada Jaringan Intranet UGM”, perbedaan metode dari judul tersebut yaitu 

terletak pada implementasi yang dilakukan penulis melakukan penelitian di 

jaringan UMS dan penulis membahas juga tentang pemakaian video 

conference pada implementasiannya. Penelitian lainnya yaitu, penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Erward (2009) dengan judul “Analisis 

Perbandingan Codec Pada Layanan VOIP dan Video conference berbasis 

protokol SIP di jaringan LAN STTTelkom Bandung”, judul di atas membahas 

tentang perbandingan codec yang digunakan pada layanan VOIP dan Video 

Conference sehingga akan menghasilkan gambar yang maksimal untuk 

layanan tersebut, dan penulis hanya membahas tentang hasil dari gambar yang 

diperoleh dan kecepatan data yang bisa didapatkan, sehingga penulis mengacu 

pada penelitian terdahulu yang mempunyai pembahasan yang sama untuk 

menyempurnakan skripsi ini.  

Penulis ingin mengadakan penelitian pada jaringan LAN Univesitas 

Muhammadiyah Surakarta sebagai VOIP dan Video Conference dengan 

menggunakan briker softswitch .    
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B. Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah bisa dapatkan setelah  mengamati jaringan 

LAN di Universitas Muhammadiyah Surakarta antara lain : 

1. Bagaimana rancangan untuk VOIP dan video conference pada jaringan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Bagaimana manfaat VOIP dan Video Conference sebagai komunikasi 

alternatif intra kampus 

3. Bagaimana kualitas gambar dan suara yang dihasilkan 

4. Bagaimana tingkat kelayakan dari jaringan kampus UMS untuk layanan 

VOIP dan Video Conference 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Meneliti tentang aplikasi VOIP dan Video conference 

2. Jaringan LAN yang digunakan yaitu pada jaringan UMS 

3. Server yang digunakan yaitu server briker  

4. Protokol yang digunakan adalah protokol SIP 

5. Tidak membahas aspek keamanan 
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D. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada di atas 

antara lain : 

1. Menganalisa dan merancang VOIP dan Video conference pada jaringan 

LAN Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Memberikan informasi tentang manfaat dari VOIP dan Video Conference 

pada jaringan UMS. 

3. Menganalisis kualitas yang dihasilkan briker untuk VOIP dan video 

conference 

4. Mengetahui kelayakan jaringan LAN untuk membangun VOIP dan Video 

Conference 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini akan ada manfaat yang dapat 

diperoleh, bagi penulis dan seluruh masyarakat UMS yaitu antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Sebagai tambahan ilmu bagi tentang multimedia VOIP dan video 

conference pada jaringan LAN 

2. Secara praktis 

Bisa digunakan sebagai alat komunikasi intra maupun inter kampus. 
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3. Secara metodologi 

Semoga penelitian ini bisa menjadi referensi atau kajian bagi penelitian 

yang sejenis. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk  memudahkan  pembahasan  penelitian  skripsi  ini,  maka 

penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman perumusan masalah, halaman batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian yang 

digunakan untuk skripsi ini. 

II. DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang materi-materi teoritis yang berhubungan 

dengan skripsi ini 

III. METODE PENELITIAN 

Bab menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, dan 

perancnganan secara umum dari sistem yang dibangun maupun 

perancangan yang lebih spesifik yang meliputi waktu dan tempat, 

peralatan utama dan pendukung, alur penelitian yang dilengkapi 

dengan flowchart, rancangan dari sistem dan bagaimana cara 

mengkonfigurasi 
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IV. PENGUJIAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian sesuai dengan design yang di 

buat dan hasil-hasil analisis penelitian   

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari berbagai macam kegiatan 

yang telah dilakukan sepanjang penulisan skripsi dan juga berisi 

saran-saran yang membangun untuk kemajuan dari penelitian.  


