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Abstrak

Teknologi dalam telekomunikasi dianggap sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan
penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer informasi. Perkembangan teknologi yang semakin
pesat nan kompetitif menuntut para pengembang IT untuk terus meningkatkan berbagai macam inovasi
dalam berbagai aspek. Dengan adanya inovasi dari teknologi telekomunikasi diharapkan memberikan
efisiensi waktu, biaya dan tenaga serta pikiran. Bahkan didalam komunikasi, pemanfaat teknologi dapat
dengan mudah terimplementasikan.

VoIP (Voice over Internet Protocol) dapat dihandalkan untuk saling bertukar informasi dan data,
bahkan dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi berupa trafik suara, gambar atau video.
Penggunaan teknologi VoIP yang lebih efisien akan semakin dipermudah karena dapat digabungkan dengan
jaringan telepon PSTN (Public Switched Telephone Network) lokal yang ada, dengan menggunakan VoIP
gateway yang akan disambungkan dengan PABX (Private Automatic Branch eXchange). Prinsip kerja VoIP
inilah yang akan mengubah suara menjadi kode digital melalui jaringan paket-paket data, bukan sirkuit
analog telepon biasa. Penggunaan jaringan IP memungkinkan penekanan biaya dikarenakan tidak perlu
membangun sebuah infrastruktur baru untuk komunikasi suara dan penggunaan lebar data (bandwith) yang
lebih kecil dibandingkan telepon biasa.

Kata Kunci : VoIP, PABX, Kode Digital, Bandwith.

1.1 Latar Belakang

Teknologi dalam telekomunikasi
dianggap sebagai segala sesuatu yang berkaitan
dengan penggunaan alat bantu untuk memproses
dan mentransfer informasi. Perkembangan
teknologi yang semakin pesat nan kompetitif
menuntut para pengembang IT untuk terus
meningkatkan berbagai macam inovasi dalam
berbagai aspek. Dengan adanya inovasi dari
teknologi telekomunikasi diharapkan memberikan
efisiensi waktu, biaya dan tenaga serta pikiran.
Bahkan didalam komunikasi pemanfaat teknologi
dapat dengan mudah terimplementasikan.

Faktor geografis dan demografis tidak
menjadi halangan bagi orang untuk melakukan
komunikasi. Telepon merupakan kebutuhan
telekomunikasi yang paling utama. Hal ini
dikarenakan pada lingkunan perkantoran dan
perusahaan, telepon hampir bisa disamakan
dengan kebutuhan pokok manusia.

Beberapa provider internet di Idonesia
telah membangun infrastruktur untuk menunjang
hal tersebut, tetapi biaya yang ditawarkan menjadi
sangat mahal. Banyak solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi mahalnya biaya komunikasi yang

dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan
jaringan IP (Internet Protocol) untuk melewatkan
trafik suara atau yang lebih dikenal dengan istilah
VoIP (Voice over Internet Protocol).

VoIP (Voice over Internet Protocol) dapat
dihandalkan untuk saling bertukar informasi dan
data, bahkan dapat saling berkomunikasi dan
bertukar informasi berupa trafik suara, gambar
atau video. Penggunaan teknologi VoIP yang lebih
efisien akan semakin dipermudah karena dapat
digabungkan dengan jaringan telepon PSTN
(Public Switched Telephone Network) lokal yang
ada, dengan menggunakan VoIP gateway yang
akan disambungkan dengan PABX (Private
Automatic Branch eXchange). Prinsip kerja VoIP
inilah yang akan mengubah suara menjadi kode
digital melalui jaringan paket-paket data, bukan
sirkuit analog telepon biasa. Penggunaan jaringan
IP memungkinkan penekanan biaya dikarenakan
tidak perlu membangun sebuah infrastruktur baru
untuk komunikasi suara dan penggunaan lebar data
(bandwith) yang lebih kecil dibandingkan telepon
biasa.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan yang akan diteliti
sebagai berikut:

1. Bagaimana mengintegrasikan antara
perangkat Voip dan perangkat PABX dalam
satu lokasi?

2. Bagaimana integrasi Voip dan PABX untuk
menangani panggilan local dan luar dari dan
ke perangkat?

1.2 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dalam
penelitian ini, adalah sebagai berikut:
1. Perangkat VoIP yang digunakan adalah

SoundWin S400 Series dan jaringan VoIP
yang digunakan adalah VPN IP MPLS
Telkom dengan bandwith 1 Mb antara
Jakarta-Pasuruan.

2. Perangkat PABX yang digunakan adalah
Panasonic KX-TD500 dan Perangkat telepon
yang digunakan adalah Panasonic KX-
T7450.

1.3 Tujuan

Tujuan yang dapat diperoleh dari
penelitian ini adalah dapat mengintegrasikan
perangkat VoIP dan PABX untuk
mengefisiensikan waktu, biaya pada kegiatan
proses perusahaan dalam berkomunikasi dan
implementasi ini menjadikan pemanfaatan
teknologi sebagai suatu hasil dari perkembangan
teknologi yang positif.

2.1 VoIP
Voice over Internet Protokol (VoIP) dikenal juga
dengan sebutan IP Telephony didefinisikan sebagai
suatu sistem yang menggunakan jaringan internet
untuk mengirimkan paket suara dari suatu tempat
ke tempat lain menggunakan perantara protokol IP
(Internet Protokol). Dengan kata lain teknologi ini
mampu melewatkan trafik suara yang berbentuk
paket melalui jaringan IP.
Keuntungan penggunaan VoIP :
1. Biaya lebih rendah untuk sambungan

langsung jarak jauh. Penekanan utama dari
VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang
terhubung dengan internet maka biaya
percakapan menjadi sangat rendah.

2. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data
yang sudah ada untuk suara. Berguna jika
perusahaan sudah mempunyai jaringan. Jika
memungkinkan jaringan yang ada bisa
dibangun jaringan VoIP dengan mudah.

3. Dapat dihubungkan dengan jaringan telepon
lokal PSTN (Public Switched

4. Telephone Network) yang sudah ada. Dengan
adanya penambahan VoIP gateway, sehingga
jaringan VoIP dapat dihubungkan dengan
PABX atau langsung ke jaringan PSTN yang
ada dikantor. Komunikasi antar kantor dapat
dilakukan dengan menggunakan pesawat
telepon biasa.
Parameter yang mempengaruhi Quality of
Services (QoS) VoIP:
1. Delay adalah waktu yang dihabiskan oleh

paket VoIP untuk berjalan dari satu
endpoint ke endpoint lain. Delay
berkaitan erat dengan link jaringan dan
kekuatan pemrosesan pada device
perantara, kondisi delay sering kali terjadi
dan besarnya cukup signifikan.

2. Jitter atau variasi kedatangan paket, hal
ini diakibakan oleh perubahan dalam
karakteristik suatu sinyal. Variasi tersebut
bisa berupa panjang antrian, waktu
pengolahan data, dan juga waktu
penghimpunan ulang paket-paket di akhir
perjalanan jitter.

3. Bandwidth, merupakan kecepatan
maksimal yang dapat digunakan untuk
melakukan transmisi data antar jaringan
IP.

4. Throughput, yaitu kecepatan transfer data
efektif, yang diukur dalam bps. Header
dalam paket mengurangi nilai ini.

5. Packet Loss adalah jumlah paket hilang.
Umumnya perangkat jaringan memiliki
buffer untuk manampung data yang
diterima. Jika terjadi kongesti yang cukup
lama, buffer akan penuh, dan data baru
tidak akan diterima.

Berikut adalah gambar bagaimana VoIP bekerja:

Gambar 1. VoIP
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2.2 PABX
Private Automatic Branch Exchange

(PABX) merupakan istilah lama dari Private
Branch Exchange (PBX). Peralatan ini berfungsi
untuk memaksimalkan fungsi telepon di
perusahaan.

Dengan adanya PABX ini akan
memudahkan berbagai bagian bagian pada suatu
kantor dari panggilan telepon yang masuk.
Masing-masing bagian pada kantor tersebut
diberikan nomor extension. Sehingga jika ada
telepon masuk dari luar untuk menghubungi
bagian yang berbeda , maupun gedung yang
berbeda cukup dengan menghubungi suatu nomor
yang diperkenalkan oleh perusahaan, kemudian
panggilan tersebut akan diteruskan berdasarkan
nomor extension yang dituju.Selain itu masing-
masing bagian juga bisa saling berkomunikasi
antar mereka dengan menuju nomor ekstension ini.

Awalnya, keuntungan utama dengan
sistem PABX ini adalah penghematan biaya pada
panggilan telepon internal; dan menghindari
'tabrakan' jaringan telepon internal dalam suatu
perusahaan. Dari sinilah, PABX mulai
dikembangkan dan popular. Layanan awal yang
disediakan PABX sistem tidak mencakup hunt
groups, call forwading, dan extension dialing
(misal: 4632). Barulah pada tahun 1960, PABX
disimulasikan dan kemudian dikenal dengan
sistem Centrex. Centrex juga melayani fitur serupa
dengan PABX yang berasal dari pusat jaringan
telepon.

Istilah PABX pertama kali diterapkan
ketika pergantian jaringan ke operator dalam
perusahaan dilakukan. Secara otomatis, sistem
pergantian elektromekanis dan beralih ke
elektronik menggantikan sistem manual, PABX
(private automatic branch exchange) dan PMBX
(private manual branch exchange) yang digunakan
untuk membedakan keduanya dengan sistem
PABX. Sekarang ini istilah PABX sudah dikenal
luas. Istilah PABX sudah digunakan untuk
menggambarkan layanan telepon, seperti
pergantian telepon sistem in-house, baik untuk
cakupan privat area, penyebaran yang lebih luas,
ataupun pertukaran jaringan telepon lainnya.
Sistem PABX secara fungsional memiliki empat
tugas panggilan pengolah utama, yakni:
1. Membuat koneksi (sirkuit) atau

menghubungkan antara telepon pengguna
dengan telepon yang dituju (misalnya,
pemetaan ke nomor tujuan untuk memastikan
jaringan telepon tidak sibuk).

2. Menjaga koneksi atau sambungan selama
menggunakan telepon (yaitu dengan
menyalurkan sinyal suara antara pengirim
dengan penerima pesan)

3. Mematikan koneksi atau hubungan jaringan
telepon sesuai dengan perintah pengguna
telepon

4. Menyediakan informasi untuk kepentingan
akuntansi (misal menampilkan lama waktu
panggilan atau metering call)

2.3 VPN IP MPLS
VPN IP MPLS adalah layanan

komunikasi data berbasis ip multi protocol label
switching (MPLS). Layanan ini memiliki
kelebihan dibandingkan dengan layanan
komunikasi data melalui leased line maupun
layanan VPN berbasis frame relay. VPN IP
digunakan untuk merealisasikan CoS dimana
pelanggan dapat mengimplementasikan
aplikasinya baik berupa aplikasi yang delay
senitive, mission critical maupun non mission
critical pada satu platform jaringan privat IP
MPLS.

Beberapa kelebihan yang dapat
disediakan oleh VPN IP sebagai berikut:
1. Multiservices Offering (Data, Voice dan

Video; support banyak aplikasi bisnis:ERP,
CRM, etc; multiple access/last mile
independent)

2. Provisioning Scalability (Fleksibel,
pengembangan jaringan bertahap, Mudah dan
cepat melakukan Rekonfigurasi/ tidak
diperlukan konfigurasi any to any , Lingkup
nasional POP)

3. Manageability (End to End Manageable, NMS
untuk monitoring, User Friendly, berbasis web
(real time) reporting

4. Cost Saving Opportunity (price tidak
tergantung jarak, CPE terintegrasi, tidak
diperlukan banyak pegawai terlatih )

Perbedaan layanan ini dengan Layanan
TELKOMLink lain adalah Koneksi dalam VPN IP
bukan merupakan sirkit-sirkit yang dibangun dari
suatu titik ke titik lain, sehingga tidak distance
sensitive, melainkan berupa keanggotaan dalam
suatu cloud network, sehingga setiap titik yang
dibangun secara default akan terhubung ke semua
titik dalam cloud tersebut. CoS dalam VPN IP juga
berbasis keanggotaan dalam cloud tersebut,
berbeda dengan VPN Gold yang diabngun dengan
memisahkan sirkit virtualnya. Layanan ini dapat
mendukung kecepatan data 64 Kbps sampai
dengan 2 Mbps dengan kelipatan 64 Kbps.
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Ada beberapa QoS dalam layanan Telkom
VPN IP, TELKOM mengelompokkan jenis
aplikasi dalam tiga jenis dengan tingkat layanan
QoS yang berbeda yaitu:

 Interaktif. Interaktif untuk aplikasi VoIP dan
Vicon,

 Gold untuk aplikasi Database Client Server
(seperti SAP, BAAN),

 Silver untuk non critical data (seperti email,
web).

Layanan ini dapat digunakan oleh:
1. Perusahaan yang memiliki banyak cabang dan

menyebar.
2. Perusahaan yang memiliki konfigurasi

network multi hub/full mesh.
3. Perusahaan yang menjalankan multi aplikasi.
4. Perusahaan yang memilih outsourcing untuk

pengaturan network nya.

Berikut adalah gambar dari VPN IP MPLS
Telkom:

Gambar 2. VPN IP MPLS Telkom

2.4 PSTN
PSTN atau Public Switched Telephone

Network adalah jaringan telekomunikasi suara
yang berbasis pada circuit-switched atau sering
disebut jaringan telepon rumah. Pada awalnya
jaringan ini hanya berfungsi sebagai jaringan
telekomunikasi suara, namun seiring dengan
perkembangan teknologi transmisi, PSTN dapat
melayani telekomunikasi data. Pada gambar 4,
diilustrasikan bahwa pada awalnya PSTN
konvensional hanya menyediakan layanan untuk
komunikasi suara dengan jaringan transmisi yang
terhubung dengan telepon saja sehingga belum
mampu melayani telekomunikasi data seperti pada
saat sekarang.

Gambar 3. PSTN Konvensional
Pada saat ini PSTN telah berkembang

pada arah pelayanan komunikasi data mencakup
didalamnya internet dan fax, serta telepon seluler
(mobile phone) yang dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 4. PSTN Modern

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan
beberapa metode studi pustaka, perancangan
materi serta simulasi perancangan dan pengujian
yang mana pembuatan laporan tersebut terdiri dari
identifikasi alat dan perangkat yang akan
digunakan.

3.2 Konfigurasi Device VoIP

Device yang digunakan untuk perangkat
keras VoIP adalah Soundwin S400 Series seperti
pada gambar berikut ini
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Gambar 5. VoIP Soundwin S400 Series

Perangkat VoIP Gateway ini
menyediakan 4 FXS/FXO yang bisa dikoneksikan
dengan telepon analog, PABX trunk/extension
card or PSTN line, selain itu memiliki spesifikasi

- Support 4 voice channels
- SIP/H.323 protocol
- 1 WAN and 4 Lan for broadband sharing
- Web-bases GUI Configuration

Berikut adalah tampilan Web-bases Configuration:

Gambar 6. Configuration Soundwin S400 Series

Selanjutnya kita akan konfigurasi WAN
Port untuk menentukan IP Address dan Default
Router VPN IP MPLS yang digunakan serta VoIP
Protokol H.323 dan E.164.

Gambar 7. WAN Port Type Configuration

Gambar 8. VoIP Protokol

Langkah terakhir adalah kita konfigurasi
tentang incoming dan outgoing dialing plan seperti
gambar dibawah ini:

Gambar 9. Dialing Plan

3.3 Konfigurasi Device PABX
PABX yang digunakan adalah Panasonic

KX-TD500 yang memiliki spesifikasi dasar
sebagai berikut:

- 12 universal card slots
- 192 ports at max. configuration up to 512

port exentions
- 128 max number of proprietary ext.

Berikut adalah gambar dari PABX KX-TD500:

Gambar 10. PABX KX-TD500
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Gambar 11. Port PABX KX-TD500

Untuk konfigurasi, memilih slot
assignment pada programming configuration
seperti gambar berikut:

Gambar 12. Slot Assignment

Pilihlah untuk Extension Cards: HLC,
SLC, OPX, SLC-M, DHLC, ESLC, DLC. Untuk
Trunk Cards: LCOT, GCOT, ELCOT, TI, BRI,
PRI23. Dan untuk Resource Cards: DISA, ERMT.
Dan untuk mencoba apakah konfigurasi berhasil
bisa memilih Caller ID Loop Back Test, seperti
gambar berikut:

Gambar 13. Caller ID Loop Back Test

Selanjutnya untuk memberikan line
extension dilakukan di Extension Line 1/2 sebagai
berikut:

Gambar 14. Extension Line 1/2

4.1 Implementasi

Implementasi infrastruktur telepon ini
diawalai dengan melakukan survey kebutuhan
disemua departemen di lokasi Jakarta dan
Pasuruan. Hasil survey dilanjutkan dengan
melakukan mapping penomoran telepon meliputi
kebutuhan prefix untuk masing-masing lokasi
berada. Untuk memudahkan dalam manajemen
dan maintenance ditentukan bahwa divisi dengan
lokasi Jakarta menggunakan prefix 1 dan lokasi
Pasuruan menggunakan prefix 2.

4.2  Hasil Implementasi

Untuk melakukan percobaan pertama
adalah dengan melakukan test ping ke masing-
masing IP Address perangkat Voip dengan
menggunakan VPN IP MPLS Telkom. Berikut
adalah hasil dari ping ke lokasi Jakarta
(192.168.1.5) dan lokasi Pasuruan (192.168.2.5)

Gambar 15. Hasil Ping Lokasi Jakarta
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Gambar 16. Hasil Ping Lokasi Pasuruan

Dari hasil ping bisa dipastikan bahwa
VPN IP MPLS Telkom sudah bekerja dengan
normal dan baik.

Selanjutnya untuk memastikan perangkat
VoIP bekerja dengan normal dan baik, kita akan
mencoba menggunakan perangkat telepon di kedua
lokasi dengan cara:
1. Dari lokasi Pasuruan, dialing ke nomor Prefix
Jakarta yaitu 1, setelah itu nomor ext. Operator (1
– 0)
2. Dari lokasi Jakarta, dialing ke nomor Prefix
Pasuruan yaitu 2, setelah itu nomor ext. Operator
(2 – 0).

Dari percobaan bisa dilihat hasilnya yaitu
kedua Operator Jakarta dan Pasuruan bisa
menerima dialing nomor prefix masing-masing.
Seperti gambar berikut dari hasil dialing dari
perangkat VoIP Web-Base Configuration

Gambar 17. Hasil Dialing

Implementasi terakhir adalah melakukan
dialing number ke nomor PSTN di luar perusahaan
yang berada di lokasi Jakarta dengan
menggunakan fasilitas VoIP dari lokasi Pasuruan,
dengan skenario sebagai berikut:
- Dial prefix 1, dan tekan tombol 7, selanjutnya
nomor PSTN (tanpa kode area Jakarta).
Untuk skenario ke nomor PSTN di lokasi
Pasuruan, dengan skenario sebagai berikut:
- Dial prefix 2, dan tekan tombol 7, selanjutnya
nomor PSTN (tanpa kode area Pasuruan).

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan dari perancangan, hasil dan
pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Pemanfaatan VoIP dapat digunakan untuk

berkomunikasi dengan trafik suara.
2. Penggabungan VoIP dan PABX, maka telepon

local di suatu perusahaan dapat berperan untuk
menangani panggilan dari seluruh pesawat
telepon yang terdaftar pada PABX.

3. Implementasi ini bisa menangani panggilan
dari dan ke nomor PSTN diluar perusahaan
tanpa menggunakan kode area di lokasi
masing-masing.

5.2 Saran

Dari hasil implementasi, adapun saran
sebagai berikut:
1. Pemanfaatan teknologi VoIP dan PABX

sangat dirasakan untuk efisiensi biaya pada
perusahaan, disarankan bisa digunakan untuk
cabang-cabang perusahaan, customer atau
supplier yang ada diseluruh Indonesia bahkan
di luar negeri.

2. Perlu penambahan bandwith pada VPN IP
MPLS untuk menambah performance bisnis
proses perusahaan selain penggunaan VoIP.
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