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VOIP 

 

Voice over internet protocol(juga disebut VOIP, IP telephony, internet telephony, dan digital 
phone) adalah teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh (suara) melalui internet / 
internet protocol 
 
Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan 
paket-paket data dan bukan lewat sirkuit telepon biasa. 
 
VOIP sederhananya adalah : suara orang yang dilewatkan ke paket IP 
Orang berbicara ditangkap oleh Microphone. Microphone mengubah getara suara menjadi 
listrik. 
Amplitudo tegangan litrik berubah-ubah ini merupakan informasi suara yang dikirmkan ke 
sentral telpon(Telkom) sentral telpon disini membentuk jaringan 
Lawan bicara menangkap sinyal litrik ini. Dengan bantuan speaker, tegangan listrik ini berubah 
lagi menjadi suara. 
 

 
Jaringan internet untuk jaringan VOIP 
Jaringan paling sederhana dari voip adalah 2 buah computer terhubung dengan internet 
Dengan software tertentu ke-2 pemakai computer bias saling terhubung satu sama lain. Bentuk 
hubungan tersebut bias dalam bentuk pertukaran file, suara, gambar 
Penekanan utama untuk VOIP adalah : hubungan keduanya dalam bentuk suara 
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Perangkat untuk implementasi VOIP 
Untuk melewatkan suara melalui jaringan internet(IP) memerlukan gateway. Gateway dapat 
berbentuk card yang diinstal ke pC, atau berbentuk smart terminal(tidak memerlukan PC) 
Gateway mengubah sinyal suara ke paket IP, begitu juga sebaliknya 
Metode komunikasinya sangat beragam: phone to phone, phone to computer, computer to 
phone, cellular to phone, cellular to computer, dsb sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
Proses Kerja dalam Komponen Diagram VoIP 
 
Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada 
Komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui Hub/ Router/ 
ADSL Modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan 
melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui melalui media telepon diteruskan ke phone 
adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. 
 
Teknologi yang berbasiskan perangkat lunak (software),  perangkat keras (hardware) dan 
teknologi Internet Protocol (IP) yang dapat mengirimkan aplikasi voice (suara), aplikasi telepon 
(seperti call forward, conference, voice message dan lainnya) dan aplikasi value added lainnya.  
Bisnis  modern akan secara cepat mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kemampuan 
dalam jaringan komunikasi, produktivitas, fungsional dan menurunkan total biaya komunikasi. 
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• Panggilan video semudah panggilan biasa  
• Deteksi secara automatis apabila dapat melakukan panggilan video 
• Dapat “memutus” panggilan video tetapi tetap menggunakan panggilan suara  

Dapat diintegrasikan dengan Active Directory system 
 
 
 
Teknologi yang berbasiskan perangkat lunak (software),  perangkat keras (hardware) dan 
teknologi Internet Protocol (IP) yang dapat mengirimkan aplikasi voice (suara), aplikasi telepon 
(seperti call forward, conference, voice message dan lainnya) dan aplikasi value added lainnya.  
Bisnis  modern akan secara cepat mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kemampuan 
dalam jaringan komunikasi, produktivitas, fungsional dan menurunkan total biaya komunikasi. 
 

 
 
Kebutuhan Perangkat VoIP 
 
     - Hub 
     - Router 
     - ADSL Modem 
     - VoIP phone Adaptor 
 
Konsep Kerja Server Softswitch 
 
          Softswitch merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu 
memenuhi kebutuhan pelanggan yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus 
dimana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti 
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teknologi yang berbasis IP. 
       
          Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal adalah bagian software yang 
mengatur call processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 
menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara (voice) dalam bentuk 
paket maupun circuit. Industri pertelekomunikasian menyimpulkan cara yang terbaik adalah 
dengan memisahkan fungsi call processing dari fungsi switching secara fisik dan 
menghubungkan keduanya elaui suatu protocol standar tersendiri. 

Diagram Komunikasi VoIP : 

Diagram VoIP 

 
 
 
Keuntungan VOIP 

 Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh 

 Memanfaatkan infratruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara 

 Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepone biasa 

 Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang ada 

 Berbagai bentuk jaringan VOIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar 

 Variasi penggunaan peralatan yang ada, misal dari pC di sambung ke telephone biasa, IP 
phone handset 

 
Kelemahan VOIP 

 Kualitas suara tidak sejernih telkom 

 Ada jeda dalam berkomunikasi(perubahan data menjadi suara, jeda ruangan) 

 Dibutuhkan konfigurasi khusus untuk membuat VOIP 

 Tidak pernah ada jaminan kualitas jika voip melewati internet 

 Peralatan relatif mahal 

 Berpotensi menyebabkan jaringan data yang ada menjadi penuh jika tidak diatur dengan 
baik 

 Penggabungan jaringan tanpa dikoordinasi dengan baik akan menimbulkan kekecauan 
dalam sistem prnomoran. 
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