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Abstract - CV. SatuAtap Camp adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang teknologi informasi. Jasa yang 

ditawarkan berupa pembuatan website, web kilat, jaga server 

dan layanan domain serta web hosting. Sekarang ini CV. 

SatuAtap Camp telah memiliki banyak pelanggan yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini CV. SatuAtap 

Camp sudah memiliki satu kantor untuk operasional usaha.  

 

Voice over Internet Protocol adalah salah satu solusi untuk 

membuat jaringan komunikasi alternatif yang tentu lebih 

efektif. Hal ini karena teknologi Voice over Internet Protocol 

menggunakan internet sebagai media komunikasi. Untuk 

terhubung ke jaringan telepon publik menggunakan modem 

GSM yang dijadikan gateway. Dengan begitu pelanggan dari 

jaringan telekomunikasi seluler / telepon publik bisa 

menghubungi karyawan pada teknologi Voice over Internet 

Protocol. Penggunaan komputer server Voice over Internet 

Protocol cukup menggunakan raspberry pi dan asterisk.  

Situasi ini juga didukung oleh pengembang aplikasi ponsel, 

yang saat ini sudah banyak aplikasi gratis untuk komunikasi 

Voice over Internet Protocol  melalui telepon seluler. Untuk 

terhubung ke internet publik / WAN digunakan VPN. 

Dengan begitu komunikasi bisa lebih efektif dan lebih 

optimal dalam pelayanan konsumen dan pelanggan bagi CV. 

SatuAtap Camp.Keywords - CV. SatuAtap Camp, Voice 

over Internet Protocol, Raspberry Pi, Asterisk, GSM, 

Gateway. 

1. Pendahuluan 

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting pada 

era modern ini. Bahkan komunikasi menjadi kebutuhan 

primer yang wajib ada bagi sebagian orang dalam kehidupan 

sehari-hari. Mulai dari setiap individu, instansi pendidikan, 

instansi pemerintah, bahkan dalam melakukan perdagangan 

ataupun bisnis membutuhkan komunikasi yang cepat, tepat 

dan efisien. Sejak ditemukannya telepon, radio dan lain 

sebagainya, hingga ditemukannya telepon genggam 

(handphone) dan internet telah mempermudah dalam 

berkomunikasi.  

VoIP (Voice Over Internet Protokol) merupakan salah satu 

teknologi yang berkembang saat ini, teknologi ini dapat 

menjadi alternatif untuk berkomunikasi suara secara 

langsung dan menggukan protocol TCP/IP. Keunggulan 

teknologi VoIP yang menonjol adalah dapat dikembangkan 

dan dikombinasikan dengan GSM gateway untuk terhubung 

ke jaringan telepon selular. VoIP dapat diimplementasikan 

didalam suatu organisasi, institusi, dan perusahaan secara 

mandiri. 

2. Landasan Teori 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Edo Satrio Permadi (2015), tentang perkembangan 

teknologi telekomunikasi yang bertujuan untuk membuat 

sebuah prototipe layanan jaringan komunikasi VoIP Server 

Portable menggunakan Raspberry Pi sebagai alat komunikasi 

wireless sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi dan 

penggunaan alat bersifat praktis. Pada penelitian yang 

penulis lakukan, Server VoIP juga dibangun menggunakan 

Rasberry Pi [1]. 

Ibnu Aji Raharjo dan Achmad Affandi (2010), melakukan 

penelitian menggunakan teknologi VoIP sebagai solusi 

komunikasi pada korporasi. Korporasi membutuhkan VoIP 

agar dapat menekan biaya pengeluarannya. VoIP harus dapat 

menyesuaikan dengan jaringan komunikasi publik yang lebih 

dahulu ada. VoIP pada korporasi dilakukan pada jaringan 

lokal. Untuk panggilan keluar ke selular harus menggunakan 

gateway. VoIP dapat dikembangkan dengan bantuan VoIP 

GSM gateway untuk menyambungkan peralatan VoIP ke 

jaringan selular. Dari penelitian tersebut dapat disesuaikan 

dengan penelitian dari penulis yaitu membangun VoIP GSM 

gateway untuk diterapkan di kantor CV. SatuAtap Camp  [2].  

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pembangunan 

sistem komunikasi menggunakan teknologi VoIP dengan 

Raspberry pi sebagai servernya, VoIP yang dibangun 

terhubung dengan GSM gateway untuk terhubung ke telepon 

jaringan selular untuk diterapkan di perusahaan CV. 

SatuAtap Camp. Untuk panggilan ke jaringan internet publik 

/ WAN digunakan VPN untuk bisa terhubung. 

2.2 Konsep Dasar Komunikasi 

Pawito dan C. Sardjono (1994 : 12) mencoba 

mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dengan 

mana suatu pesan dipindahkan atau dioperkan (lewat suatu 

saluran) dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud 

mengubah perilaku, perubahan dalam pengetahuan, sikap 

dan atau perilaku overt lainnya. Sekurang-kurangnya 



2 
 

didapati empat unsur utama dalam model komunikasi yaitu 

sumber (the source), pesan (the message), saluran (the 

channel) dan penerima (the receiver) [3].   

2.2.1 IP PBX 

IP PBX bertugas sebagai sentral lokal atau server dari 

jaringan VoIP dan tempat yang mempresentasikan sebuah 

user menjadi sebuah nama atau nomor. Pada VOIP server ini 

semua panggilan akan diproses. IP PBX dapat berupa 

hardware maupun berupa software. Software yang 

digunakan sebagai IP PBX dan di-install pada komputer 

dinamakan softswitch. Contoh IP PBX yang berupa software 

adalah Asterisk [2]. 

2.2.2 Standar Protokol VoIP 

Protokol VoIP secara umum dibagi 2 bagian, yaitu control / 

signaling protocol dan media transfer protocol. Pada 

signaling protocol dalam VoIP digunakan untuk membangun 

atau memutuskan sesi komunikasi, menyimpan informasi 

mengenai letak user, dan menegosiasi kapabilitas dan 

menjaga trafik yang sebenarnya yaitu berupa data voice juga 

menjaga seluruh operasi jaringan. Protokol-protokol yang 

umum dipakai adalah H.323 dan SIP (Session Initiation 

Protocol) [2]. 

Protokol selanjutnya adalah media transfer protocol atau 

protokol transfer media Berfungsi ketika sebuah sesi 

komunikasi telah terbuka, maka ada protokol lain juga yang 

bekerja untuk mengantarkan data-data suara yang telah 

dipaketkan sehingga dapat direkonstruksi dengan baik pada 

tujuannya. Data suara adalah traffic user berupa informasi 

yang disampaikan end-to-end  yang dikenal juga sebagai 

packet voice. Contoh dari media transfer protocol adalah 

RTP. 

2.2.3 SIP (Session Initiation Protocol) 

SIP merupakan standar yang diciptakan oleh Internet 

Engineering Task Force (IETF). SIP atau yang dikenal 

dengan IETF RFC 3261 didesain sebagai protokol 

multimedia yang dapat memanfaatkan kegunaan dari 

arsitektur aplikasi internet yang sudah ada. SIP hanya 

mengatur bagaimana cara membangun dan menutup sebuah 

sesi komunikasi. SIP menggunakan protokol lainnya untuk 

mengatur semua aspek dalam VoIP dan sesi komunikasi, 

seperti SDP untuk menentukan cara berkomunikasi, URL 

untuk pengalamatan, Domain Name System (DNS) untuk 

menemukan alamat, dan Telephony Routing over IP (TRIP) 

untuk pengaturan jalur panggilan. Pada OSI layer, SIP 

terletak pada layer Session [2]. 

2.2.4 RTP (Real Time Protocol) 

RTP (Real Time Protocol) adalah protokol yang 

digunakan pada proses transfer data multimedia seperti 

voice. Tiap paket RTP berisi potongan percakapan suara. 

Besarnya ukuran tiap paket bergantung jenis codec yang 

digunakan.  RTP  juga  berisi  informasi  tipe data yang 

dikirim, timestamp yang digunakan untuk  pengaturan  

waktu,  dan  sequence numbers yang digunakan dalam hal 

pengurutan  paket  data  dan  mendeteksi adanya paket yang 

hilang [4]. 

2.3 Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah komputer dengan biaya rendah dan 

berukuran sebesar kartu kredit yang bisa dihubungkan ke 

monitor komputer atau televisi, serta menggunakan keyboard 

dan mouse standar. Raspberry Pi adalah sebuah perangkat 

kecil yang mampu dan memungkinkan orang dari segala usia 

untuk mengeksplorasi komputasi, dan belajar bagaimana 

memprogram dalam bahasa seperti Scratch dan Python. 

Selain itu Raspberry Pi mampu melakukan segala sesuatu 

layaknya komputer desktop, dari browsing internet dan 

menjalankan video high-definition, untuk membuat 

spreadsheet, pengolah kata, dan bermain game. Raspberry Pi 

memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia luar, 

dan telah digunakan dalam berbagai macam pembuat proyek 

digital. 

2.3.1 Raspbx 

RasPBX merupakan distro linux yang dikembangakan dari 

Raspbian berbasis linux Debian Jessie. Pada RasPBX sudah 

terpasang Asterisk dan FreePBX  yang bisa menjalankan 

Web GUI untuk mengontrol Asterisk. FreePBX pada 

RasPBX memiliki repositori untuk sistem update sendiri, 

dengan menggunakan Modul Admin untuk menjaga 

FreePBX terbaharui. Asterisk juga tersedia di repositori 

RasPBX. Semua paket perangkat lunak lain untuk sistem 

RasPBX disediakan oleh proyek Raspbian dan bisa 

diperbarui melalui repositori resmi RasPBX. 

2.4 Definisi Gateway 

Istilah gateway dapat diartikan juga sebagai pintu gerbang. 

Namun pada dunia komputer, gateway dapat diartikan 

sebagai jembatan penghubung antara satu sistem dengan 

sistem lain sehingga dapat terjadi pertukaran data antar 

sistem tersebut.  

2.4.1 VoIP GSM Gateway 

GSM Gateway adalah perangkat yang digunakan untuk 

menghubungkan jaringan VoIP ke jaringan GSM, Gateway 

memungkinkan routing langsung antara IP, digital, analog 

dan jaringan GSM. Gabungan antara perangkat GSM 

gateway dan sistem VoIP tersebut disebut sebagai VoIP 

GSM gateway. 

2.5 VPN (Virtual Private Network) 

Virtual Private Network atau biasa disingkat dan dikenal 

umum  sebagai VPN atau VPN tunnel adalah sebuah 

mekanisme menyambungkan sebuah titik (atau biasa dengan 

node) pada sebuah jaringan komputer dengan titik melalui 

sebuah medium secara pribadi, dalam hal ini titik dapat 

berupa jaringan komputer lokal (atau biasa disebut LAN) 

atau sebuah komputer. VPN adalah cara  aman untuk 

mengakses local area network yang berada pada jangkauan 

network yang lain, dengan menggunakan internet atau 

jaringan umum lainnya untuk melakukan  transmisi  paket 
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data  secara pribadi, paket data ter-enkripsi sehingga pada 

traffic (lalu  lintas)  antar remote-site tidak dapat disadap 

dengan mudah [5].  

2.5.1 PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) 

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) adalah protokol 

yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengiriman 

data antara remote client dan server dengan membangun 

VPN melalui jaringan data berbasis TCP/IP. Fungsi dari 

PPTP yaitu membungkus paket PPP ke dalam IP datagram 

untuk transmisi yang dilakukan melalui internet atau jaringan 

publik berbasis TCP/IP. PPTP dapat juga digunakan pada 

jaringan LAN-to-LAN. 

 

    Gambar 1. Virtual Private Network 

3. Analisis dan Perancangan 

3.1 Proses Bisnis 

CV. SatuAtap Camp memiliki beberapa divisi usaha yaitu: 

Jogja Web Center (JWC), Jaga Server, dan Web Kilat. 

Ketiga divisi usaha tersebut berada dalam satu kantor 

operasional yang terletak di Yogyakarta. 

3.2 Gambaran Ruang Kantor 

CV. SatuAtap Camp memiliki satu kantor terpusat untuk 

operasional dan pusat pelayanan. Di dalam satu ruang kerja 

tersebut terbagi lagi ruang untuk customer service dan ruang 

khusus untuk operasional kerja. 

   

Gambar 2. Gambaran Ruang Kantor. 

3.3 Topologi Jaringan 

Sistem yang dibuat memodelkan satu kantor terpusat di 

perusahaan CV. SatuAtap Camp. Topologi yang dibanyun 

menggunakan topologi star. Konfigurasi VoIP client  di buat 

untuk digunakan karyawan sebagai customer service dan 

untuk operasional. 

Pusat panggilan yang akan dibangun menggunakan voice 

over IP yang terhubung dengan GSM gateway. Jika VoIP 

dikonfigurasi dengan teknologi tunnel / VPN pada lingkup 

jaringan WAN, maka panggilan yang masuk ke jaringan 

VoIP akan bisa diterima oleh VoIP client diluar jam kerja.  

 
Gambar 3.  Topologi Jaringan  

 

3.4 Flowchart kerja sistem 

 

Gambar 4. Flowchat kerja sistem 

Flowchart yang ditunjukkan pada gambar 4 merupakan alur 

proses kerja sistem dari VoIP GSM gateway. Berikut 

penjelasannya: 

1. Pertama menginstal raspbx yang berfungsi sebagai 

sistem operasi utama untuk menjalankan softswitch 

server IP PBX yaitu asterisk. 

2. Langkah kedua adalah konfigurasi awal untuk 

asterisk meliputi pemilihan bahasa, zona waktu 

lokasi dan konfigurasi static IP serta konfigurasi 

VPN.  

3. Langkah ketiga adalah membuat akun SIP melalui 

FreePBX berbasis GUI pada web browser. 

4. Langkah ke empat yaitu konfigurasi SIP client yang 

berupa softphone pada komputer client kemudian 

memasukkan data akun berupa nama akun, caller 

id, password dan IP address IP PBX. Hal ini 

disebut user agent / VoIP client. 

5. Proses verifikasi data akun pada SIP client, jika 

sudah terhubung dengan SIP server maka dapat 

melakukan panggilan. Jika belum terhubung maka 

memeriksa kembali konfigurasi pada SIP client. 
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6. Memasukkan caller id untuk melakukan dial up / 

panggilan 

7. Proses panggilan antar VoIP client. 

8. VoIP client yang dituju berhasil menerima 

panggilan dan bisa berkomunikasi sesama VoIP 

client. Jika gagal periksa kembali konfigurasi 

nomor 3 dan 4. 

9. Tahap selanjutnya adalah konfigurasi GSM 

gateway. Menghubungkan modem GSM dengan IP 

PBX / asterisk. Kemudian melakukan instalasi 

chan_dongle dan mengkonfigurasi nomor kartu 

SIM GSM dan mengatur dial plan untuk aturan 

panggilan masuk dan panggilan keluar. 

10. Melakukan dari selular ke jaringan VoIP dan 

sebaliknya dial up. 

11. Proses panggilan dari selular ke jaringan VoIP atau 

sebaliknya. Jika terhubung maka komunikasi dapat 

dilakukan, jika tidak terhubung memeriksa 

konfigurasi pada nomor 9. 

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.5.1 Kebutuhan Sistem Fungsional 

Analisis kebutuhan sistem fungsional pada Implementasi 

Voice Over Internet Protocol menggunakan Raspberry Pi 

dan Asterisk untuk Pusat Panggilan Terintegrasi pada CV. 

SatuAtap Camp, antara lain: 

1. Sistem VoIP harus dapat berjalan pada sistem 

operasi raspbx 

2. Komunikasi antar VoIP client pada teknologi VoIP 

dapat berjalan di jaringan lokal dan jaringan publik 

menggunakan VPN 

3. Sistem VoIP bisa menerima panggilan masuk dari 

telepon selular / publik melalui GSM gateway 

4. Panggilan telepon publik yang masuk ke VoIP bisa 

diidentifikasi oleh sistem VoIP dan diteruskan ke 

VoIP client yang aktif 

5. VoIP client bisa melakukan panggilan keluar ke 

telepon publik melalui GSM gateway. 

3.5.2 Kebutuhan Sistem Non-Fungsional 

Analisis kebutuhan sistem non fungsional pada Implementasi 

Voice Over Internet Protocol menggunakan Raspberry Pi 

dan Asterisk untuk Pusat Panggilan Terintegrasi pada CV. 

SatuAtap Camp, berupa kebutuhan perangkat lunak dan 

kebutuhan perangkat keras: 

1) Kebutuhan perangkat lunak (software). 

a. Sistem Operasi RasPBX  

b. Asterisk sebagai softswitch IP PBX / VoIP 

server. 

c. FreePBX sebagai Web Interface. 

d. PuTTY sebagai SSH  remote server  

e. Zoiper sebagai Softphone. 

f. Chan_dongle untuk driver Modem GSM 

g. Paket linux pptpd untuk VPN 

h. Wireshark sebagai tool pengujian VoIP 

2) Kebutuhan perangkat keras (hardware). 

Perangkat keras (hardware) yang digunakan penulis 

dalam merancang dan mengimplementasikan sistem 

Voice Over Internet Protocol dengan sistem operasi 

raspbx yaitu dengan menggunakan raspberry pi 

sebagai komputer server dan modem GSM Huawei 

seri E1550 yang digunakan sebagai GSM gateway. 

Komputer server adalah Raspberry Pi Model B 1 

GB  dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Tabel 1. Spesifikasi Komputer Server 

No Komponen Keterangan 

1 Chip  
Broadcom BCM2835 (CPU, 

GPU, DSP, and SDRAM) 

2 Prosessor 
Quad-Core ARM Cortex-A7 

CPU @ 900MHz 

3 RAM 1GB RAM 

4 
Micro USB 

power 
5 Volt 2A Power Supply 

5 
Micro SD 

slot 
8 GB Sandisk Class 10 

6 
Multiple 

Port 

4 USB Port, Full Size HDMI, 

4 pole Stereo output and 

Composite video port, CSI 

camera port & DSI display 

port 

7 Kabel UTP 

Menggunakan Port RJ45, 

untuk penghubung remote 

server 

Spesifikasi dari Modem GSM Huawei E1550 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 2. Spesifikasi Modem GSM 

No Spesifikasi  

1 
3G : HSDPA/UMTS 2100MHz or 

2100/900MHz or 2100/1900/850MHz 

2 
2G : EDGE/GPRS/GSM 

1900/1800/900/850MHz 

3 HSDPA data up to 7,2 Mbps 

4 
Micro Secure Digital Memory slot (Micro 

SD) 

5 USB Type A 

6 Plug and Play 
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4. Pembahasan 

4.1 Implementasi Jaringan VoIP 

Topologi star pada CV. SatuAtap Camp dikonfigurasi 

seperti berikut. 

 

     Gambar 5. VoIP GSM Gateway dengan Topologi Star 

Server VoIP GSM gateway dikonfigurasi dengan IP statik 

192.168.0.3/27, dan terhubung ke router dengan kabel UTP. 

Untuk terhubung ke VoIP client melalui jaringan WLAN. 

VoIP client memperoleh IP DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) jaringan lokal dari router. 

Sedangkan untuk VPN menggunakan IP class A dengan IP 

server VPN 10.10.10.1, dan untuk remote VPN (VPN client) 

10.10.10.2-10. 

4.2 User yang didaftarkan pada Sistem VoIP 

Pengguna dalam sistem ini adalah karyawan yang bertugas 

sebagai customer service untuk menerima layanan call 

center. Terdapat user di bagian operasional, ketika customer 

service membutuhkan informasi lebih dari pihak operasional, 

customer service dapat menghubungi atau berkomunikasi 

dengan bagian operasional.  

Extention 001 untuk account operasional, extention 002 

sebagai account customer service 1 dan extention 003 

sebagai customer service 2. 

4.3 Pengujian Sistem 

Pada pengujian yang dilakukan, hanya melakukan pengujian 

sederhana untuk melihat paket-paket data voice untuk 

memastikan panggilan terhubung dan paket data voice 

berhasil dikirimkan. Pengujian sistem dilakukan dengan 

melakukan uji coba panggilan dan melakukan monitoring 

dengan melakukan sniffing aktivitas panggilan. Monitoring 

dilakukan menggunakan aplikasi wireshark. Proses 

panggilan di uji pada jaringan lokal / WLAN dan jaringan 

publik dengan menggunakan VPN.  

4.3.1 Hasil pengujian panggilan 

Setelah dilakukan pengujian panggilan pada sistem VoIP 

yang dibangun. Kestabilan komunikasi bergantung terhadap 

kecepatan koneksi pada jaringan yang terhubung. Selain 

kecepatan pada koneksi internet, pemilihan codec sebagai 

standar komunikasi juga menjadi pengaruh kualitas suara. 

Pada pengujian dengan VPN di jaringan publik, dibutuhkan 

koneksi yang cukup stabil untuk rate upload dan download 

agar komunikasi berjalan dengan baik dan stabil, selain itu 

komunikasi pada jaringan VPN cukup aman karena jaringan 

bersifat private dan paket suara dienkripsi sehingga terhindar 

dari penyadapan. Untuk panggilan dijaringan lokal tidak 

begitu bermasalah dengan kualitas suara karena pada 

jaringan lokal komunikasi server dan client terhubung 

langsung pada satu jalur di jaringan lokal tanpa melewati 

jalur jalur tertentu. 

Tabel 3. Hasil pengujian panggilan 

No Skenario 

panggilan 

Hasil Pengujian Keterangan 

1 Pengujian 

sesama VoIP 

client di jaringan 

lokal 

SIP dan RTP 

berhasil di monitor, 

data voice tidak 

dienkripsi 

Berhasil 

terhubung 

2 Pengujian 

panggilan 

selular ke VoIP 

client di jaringan 

lokal  

SIP dan RTP 

berhasil di monitor, 

data voice tidak 

dienkripsi 

Berhasil 

terhubung 

3 Pengujian 

panggilan 

selular ke VoIP 

client di jaringan 

WAN 

menggunakan 

VPN 

Data voice 

dienkripsi, terdapat 

informasi protokol 

PPP dari VPN 

Berhasil 

terhubung 

4 Pengujian VoIP 

client jaringan 

WAN dengan 

VPN menuju 

VoIP client di 

lokal tanpa VPN 

Data voice  tidak 

dienkripsi pada 

komunikasi client 

lokal yang tidak 

terhubung VPN, 

terdapat informasi 

protokol SIP dan 

RTP yang 

membawa voice 

Berhasil 

terhubung 

5 Pengujian VoIP 

client jaringan di 

WAN dengan 

VPN menuju 

VoIP client 

lokal dengan 

VPN 

Data voice 

dienkripsi, terdapat 

informasi protokol 

PPP dari VPN 

Berhasil 

terhubung 

5. Kesimpulan 

Setelah melakukan dan menyelesaikan penelitian, diperoleh 

kesimpulan bahwa penggunaan Raspberry Pi sebagai server 

akan memberikan efisiensi biaya dan kenyamanan dalam 

pembangunan infrastruktur jaringan di kantor CV. SatuAtap 

Camp karena sifatnya yang portable. Dan digunakannya 

sistem operasi RasPBX kemudahan dalam konfigurasi server 

VoIP karena di dalamnya sudah terinstall Asterisk dan 

FreePBX yang kaya fitur untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan sistem. 
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