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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Semakin tinggi penggunaan internet dalam masyarakat saat ini, harus 

didukung dengan infrastruktur jaringan yang baik, sehingga penggunaan aplikasi 

yang membutuhkan kualitas jaringan yang baik, dapat dimanfaatkan demi kebutuhan 

akan informasi, sosial maupun komunikasi dalam masyarakat dengan baik.  

Jaringan internet protocol (IP) merupakan jaringan komunikasi data yang 

berbasis packet switch, yakni teknik komunikasi data, dimana data ditransmisikan 

kedalam paket-paket data. Salah satu layanan yang bisa dilewatkan melalui jaringan 

IP adalah layanan voice. Untuk melakukan komunikasi suara melalui jaringan IP, 

data suara analog harus dirubah menjadi data digital, sehingga dapat dikirim melalui 

paket jaringan IP.  

CODEC (Coding Decoding) digunakan untuk merubah data suara analog ke 

data digital serta berfungsi untuk mengkompresi data suara yang bertujuan 

mengurangi jumlah byte dengan cara memotong bagian sinyal (sampling) audio 

dalam jumlah tertentu tiap detiknya dalam pengiriman data suara dalam jaringan. Ada 

berbagai jenis codec yang dapat diterapkan dalam penerapan komunikasi VoIP 

diantaranya codec G 711 dan G 729. Penggunaan Codec yang tepat dalam penerapan 

komunikasi voice merupakan salah satu hal yang menentukan dalam pencapaian 

kualitas suara terutama untuk aplikasi VoIP.  

VoIP memanfaatkan Internet Protocol sebagai pengantar data suara, sehingga 

Teknologi VoIP membutuhkan kualitas jaringan yang stabil, sehingga diperlukan 

jaringan yang baik untuk menjamin data suara dapat dikirim atau diterima dengan 

baik. Alternatif jaringan yang dapat digunakan adalah jaringan dengan teknologi 

WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Acces). 

WIMAX adalah salah satu teknologi nirkabel untuk layanan broadband yang 

dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE). IEEE 

menerapkan standar pada teknologi WIMAX tersebut, salah satu yang digunakan 
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adalah standar 802.16e. Dimana pada standar ini dibuat agar teknologi jaringan 

tersebut dapat melayani pengguna dengan penggunaan komunikasi bergerak atau 

mobile.  

Mobile WIMAX beroperasi pada band frekuensi 2.3 GHz dan 2.5 GHz serta 

3,3 GHz dan 3.5 GHz, dengan kecepatan bit rate mencapai 30 Mbps (10 MHz band) 

dengan jarak 20-30 km antara base station dengan pengguna.  

Base station merupakan salah satu perangkat yang bertanggungjawab 

menyediakan konektifitas, manajemen jaringan dan kontrol antara pengguna. Untuk 

itu, WIMAX menerapkan sistem scheduling service class atau mode penjadwalan 

untuk menjamin Quality of Service (QoS). penjadwalan diatur pada layer Media 

Acces Control (MAC), dimana dengan sistem penjadwalan ini, base station dapat 

mengalokasikan jumlah bandwidth yang diperlukan oleh setiap aplikasi, sehingga 

pengguna mendapatkan jaminan QoS yang baik sesuai dengan kebutuhan aplikasi. 

Dengan mekanisme penjadwalan tersebut, memungkinkan layanan seperti VoIP 

(Voice over Internet Protocol) yang sangat peka terhadap latency tetapi masih bisa 

mentolerir beberapa error rate, bisa mendapat jaminan QoS yang baik, dengan 

scheduling service class yang sesuai. 

Scheduling service class pada WIMAX akan berpengaruh pada codec dimana 

pada saat melakukan sampling data suara analog ke sinyal digital, codec 

membutuhkan jaminan bit rate yang baik, sehingga codec mendapatkan jaminan bit 

rate sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing codec. 

Berbagai penelitian telah melakukan pengujian terhadap jenis codec untuk 

aplikasi VoIP, dengan menggunakan metode-metode yang beragam. Pemilihan codec 

yang berbeda serta motode yang digunakan dalam berbagai penelitian, tentu akan 

memberikan hasil yang berbeda-beda. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan pengujian dan analisa jenis codec yang 

digunakan dalam layanan VoIP dengan menggunakan scheduling service class pada 

jaringan WIMAX IEEE 802.16e sebagai pemberi jaminan QoS, dengan 

menggunakan parameter seperti delay, jitter, packet loss dan throughput, serta 
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melakukan pengujian kualitas suara pada VoIP dengan menggunakan metode Mean 

Opinion Score (MOS).     

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang atau isu dari teknologi WIMAX dalam mendukung 

layanan VoIP, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pemilihan jenis codec terhadap kualitas aplikasi VoIP? 

2. Bagaimana pengaruh pemilihan scheduling service class pada WIMAX 

IEEE 802.16e terhadap QoS layanan VoIP? 

3. Bagaimana WIMAX IEEE 802.16e dapat memberi jaminan QoS untuk 

layanan VoIP? 

4. Bagaimana standar QoS jaringan terhadap pergerakan mobile station. 

1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan-batasan masalah dalam menguji jarigan WIMAX dalam 

mendukung layanan VoIP sebagai berikut : 

1. Pengujian menggunakan simulator Opnet Modeler 14.5. 

2. Pengujian hanya dilakukan pada 2 jenis codec yakni codec G711 dan G729. 

3. Pengujian menggunakan scheduling service class : Extended real-time 

Polling Service (ErtPS) dan Unsolicited Grand Service (UGS). 

4. Parameter pengujian untuk menganalisa adalah mengukur nilai delay, jitter, 

packet loss dan througput. 

5. Pengujian tidak membahas keamanan jaringan WIMAX. 

6. Standar kualitas suara VoIP menggunakan metode MOS. 

7. Pengujian hanya dilakukan dalam jaringan WIMAX. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari jenis 

codec yang dipakai terhadap kualitas pada layanan VoIP serta kelebihan dari jaringan 

mobile WIMAX IEEE 802.16e dengan menganalisa scheduling service class terhadap 

QoS layanan VoIP, dengan mengacu pada parameter seperti delay, jitter,packet loss 

serta througput untuk mengetahui kualitas jaringan pada mobile WIMAX serta 

parameter untuk mengetahui standar kualitas suara pada VoIP dengan menggunakan 

metode MOS. 

1.5 METODOLOGI PENELITIAN 

Sistematika penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian 

yang merupakan adopsi dari metodologi penelitian waterfall. Metodologi penelitian 

yang digunakan terdiri dari proses Identifikasi Masalah, Analisis & Perancangan, 

Proses Simulasi, Analisis Hasil Simulasi, dan Evaluasi. 

1.6 SISTEMATIKA PENULIASAN 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, yang 

terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latarbelakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai data pendukung untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berisi 

tentang pengertian WIMAX, penjelasan tentang struktur pada mobile WIMAX, 

serta kelas QoS atau scheduling sevice class, penjelasan tentang VoIP serta codec 

yang digunakan, serta penjelasan parameter pengukuran seperti jitter, delay,packet 

loss,throughput serta MOS. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bagian ini akan dibahas metodologi penelitian yang dilakukan, agar 

penelitian mengarah pada studi literatur untuk eksperimen. 

Bab IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan dipaparkan kebutuhan-kebutuhan ketika melakukan 

penelitian, sehingga tercapai implementasi dan hasil sesuai dengan harapan. Untuk 

itu pembahasan ini akan terbagi atas analisis dan perancangan simulasi. 

Bab V IMPLEMENTASI DAN HASIL 

Pada bagian ini akan dibahas tentang tahapan implementasi agar tercapai 

suatu simulasi sesuai dengan model aslinya. Pada bagian implementasi akan dibuat 

suatu skenario simulasi, melakukan konfigurasi, dan melakukan proses simulasi. 

Bab ini juga membahas tentang hasil dari implementasi dan analisis yang meliputi 

analisis file, hasil pengukuran berdasarkan parameter dan grafik. 

Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 


