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ABSTRAK 
 

VoIP (Voice Over Internet Protocol) adalah sebuah teknologi komunikasi yang melalui 
internet protokol yang bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. VoIP menggunakan 
protokol transport seperti UDP dan TCP untuk menghatarkan sinyal-sinyal radio agar dapat 
terdengar oleh para pengguna VoIP. Protokol transport ini menentukan tingkat kualitas 
komunikasi pada VoIP. Para pengguna radio/amatir radio kebanyakan mengunakan sistem 
repeater sebagai gerbang penghubung agar dapat berkomunikasi jarak jauh satu sama lain, 
Repeater biasanya dipasang pada lokasi yang tinggi, seperti dipuncak bangunan, gunung atau 
daerah tinggi lainnya. Namun hal ini bukan pekerjaan yang sangat mudah. Selain karena 
kebutuhan perangkat yang tidak murah, memilih penempatan repeater menjadi resiko apa bila 
akan ditempatkan pada wilayah geografis yang sulit dijangkau. Penelitian ini menguji 
bagaimana sistem integrasi antara VoIP dengan Radio repeater bisa saling berkomunikasi dan 
diuji kinerja sistem protokol VoIP yang digunakan pada Teamspeak 3 dengan parameter antara 
lain Jitter, Delay dan Througput. 
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ABSTRACT 
 

VoIP (Voice Over Internet Protocol) is a communication technology through internet 
protocol that works through software as well as hardware. VoIP uses transport protocols such 
as UDP and TCP to transmit radio signals to be heard by VoIP users. This transport protocol 
determines the level of communication quality in VoIP. Radio users / radio amateurs mostly use 
repeater systems as connecting gates to communicate remotely with one another, Repeaters 
are usually installed at high locations, such as at the top of buildings, mountains or other high 
areas. But this is not a very easy job. In addition to the need for devices that are not cheap, 
choosing repeater placement becomes a risk what if it will be placed on geographic areas that 
are difficult to reach. This study examines how systems of integration between VoIP and Radio 
repeaters can communicate with each other and tested the performance of VoIP protocol 
systems used in Teamspeak 3 with parameters such as Jitter, Delay and Througput. 

 

Keywords: VoIP (Voice Over Internet Protocol), Radio Repeater, Teamspeak 3, VoIP 
Integration with Radio, Jitter, Delay, Througput 

PENDAHULUAN 
Pada jaman dulu jauh sebelum 

teknologi berkembang seperti sekarang ini, 
sarana komunikasi dan penyampaian 
informasi dilakukan dengan cara-cara yang 
sederhana seperti mengirimkan  utusan  untuk  
membawa pesan, mengirimkan tanda-tanda  
dengan suara, mengirimkan tanda-tanda  
dengan asap, ataupun dengan gerakan 

bendera dan cara-cara sederhana lainnya. 
Seiring dengan perkembangan jaman 
akhirnya manusia mampu menciptakan 
teknologi-teknologi sebagai sarana 
komunikasi dan penyampaian informasi. 

Jika melihat sejarahnya, radio 
memiliki peran penting bagi perkembangan 
telekomunikasi bahkan sampai saat ini. Akan 
tetapi, sekarang kebanyakan masyarakat 
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menganggap teknologi ini sudah “jadul”. 
Padahal justru radio ini berkembang 
beriringan dengan kemajuan teknologi.  

Kini banyak sekali sarana komunikasi 
yang bisa digunakan seperti telepon, radio, 
televisi, handphone, internet dan sarana 
komunikasi lain yang semakin canggih dari 
tahun ke tahun. Salah satu sarana komunikasi 
yang memiliki peran penting dalam 
perkembangan  dunia telekomunikasi adalah 
perangkat amatir radio atau radio komunikasi, 
sayangnya masih banyak masyarakat 
khususnya Indonesia yang belum paham 
sepenuhnya tentang perangkat radio, 
peranan, dan fungsinya bagi perkembangan 
dunia telekomunikasi. Masyarakat sekarang 
lebih mengenal radio  dengan  istilah  “nge-
break”.  namun tidak  dapat dipungkiri  istilah  
“nge- break” sempat menjadi tren sekitar 
tahun 80’an dan sarana yang digunakan 
adalah perangkat  amatir  radio.  

Saat ini teknologi komunikasi yang 
sedang berkembang adalah VoIP (Voice Over 
Internet Protocol) merupakan teknologi yang 
memungkinkan percakapan (berkomunikasi) 
suara jarak jauh melalui media internet. VoIP 
(Voice Over Internet Protocol) sering disebut 
juga dengan IP Telephony, Internet Telephony 
atau Digital Phone. Penggunaan teknologi 
VoIP (Voice Over Internet Protocol) ini tentu 
sangat menguntungkan bagi masyarakat luas 
karena dengan hadirnya VoIP (Voice Over 
Internet Protocol) layanan komunikasi menjadi 
murah atau bisa dibilang hemat jika 
dibandingkan dengan media telepon biasa. 
Kemajuan –kemajuan inilah yang membuat 
berbagai layanan multimedia berbasis IP 
muncul dimasyarakat, Hal ini disebabkan 
karena VoIP tidak tergantung pada jarak. 
Sehingga layanan berkomunikasi bisa 
menggunakan PC ataupun Smartphone. 

Berdasarkan penelitian hal tersebut 
akan dirancang dan dikembangkan sebuah 
alat komunikasi radio VHF (Very High 
Frequency) yang teritegrasi dengan VoIP 
(Voice Over Internet Protocol) atau biasa 
disebut dengan ROIP (Radio Over Internet 
Protokol) yang mampu berkomunikasi jarak 
dekat maupun jarak jauh, metode yang akan 
digunakan dengan sistem gateway. 
 
 
VoIP (Voice Over Internet Protocol). VoIP 
(Voice Over Internet Protocol) adalah 
teknologi yang memanfaatkan internet 
protokol untuk menyediakan komunikasi suara 
secara elektronik dan real-time. VoIP (Voice 
Over Internet Protocol) mulai dikenal di 
Indonesia semenjak tahun 2000, dimana saat 

itu sedang marak-maraknya teknologi internet. 
Pada saat itu dikenal dengan fasilitas telepon 
gratis menggunakan internet dengan 
pengguna internet lainnya. 

VoIP (Voice over Internet Protocol) 
melewatkan trafik suara, gambar dan data 
yang berbentuk paket melalui jaringan IP 
(Internet Protocol). Jaringan IP (Internet 
Protocol) adalah jaringan komunikasi data 
yang berbasis packet switch. Trafik VoIP 
(Voice Over Internet Protocol) dibagi menjadi 
dua bagian pengiriman jaringan yaitu : 
Pertama, pengiriman untuk signaling dan 
kedua, untuk RTP (Realtime Transfer 
Protocol). Protokol yang digunakan unuk 
signaling selalu berbasis TCP (Transfer 
Control Protocol), sedangkan untuk RTP 
(Realtime Transfer Protocol) yang digunakan 
adalah protokol berbasis UDP (User 
Datagram Protocol). 

 
Gambar 1. Diagram VoIP (Voice Over Internet 

Protocol) (Hidayat., 2009) 

Parameter Kualitas Layanan VoIP. 
Parameter kualitas layanan pada VoIP (Voice 
Over Internet Protocol) dapat diukur 
menggunakan parameter QoS (Quality of 
Service). Seperti halnya pada RoIP (Radio 
Over Internet Protocol), QoS (Quality of 
Service) dapat digunakan untuk mengukur 
kualitas suara pada jaringan VoIP (Voice Over 
Internet Protocol). Tujuan dari parameter QoS 
(Quality of Service) adalah untuk memenuhi 
layanan yang berbeda-beda dan untuk 
mengetahui kemampuan jaringan yang 
digunakan sebagai layanan yang memiliki nilai 
baik atau buruk. Paramenter QoS (Quality of 
Service)  yang dapat diukur terhadap kualitas 
layanan VoIP (Voice Over Internet Protocol) 
pada penulisan ini terdiri atas Jitter, Delay dan 
Throughput. Setiap perameter memiliki 
perannya sendiri dalam menetukan kualitas 
jaringan tersebut apakah baik atau buruk. 
 
1. Jitter 

Merupakan variasi delay yang terjadi 
pada jaringan. Besarnya nilai jitter akan 
sangat berpengaruh pada beban trafik. 
Semakin besar beban trafiknya maka akan 
menyebabkan semakin tinggi nilai jitter dan 



 

 

 

membuat nilai QoS (Quality of Service) akan 
semakin turun. Menurut ITU-T G.114 nilai jitter 
dapat dikategorikan sebagai berikut. 

 Tabel 1. Kualitas Jitter dari ITU-T G114. 

Nilai Jitter  Kualitas 

0 – 20 ms  Baik 

20 – 50 ms  Cukup 

> 50 ms  Buruk 

2. Delay 
Delay adalah waktu tunda suatu paket 

yang diakibatkan oleh proses transmisi dari 
suatu titik yang menjadi tujuannya. Menurut 
ITU-T G.114 nilai delay dapat dikategorikan 
sebagai berikut. 

 
Tabel 2. Kualitas Delay dari ITU-T G114 
 

Nilai Delay  Kualitas 

0 – 150 ms  Baik 

150 – 400 ms  Cukup 

> 400 ms  Buruk 

3. Throughput 
Throughput didefinisikan sebagi 

ukuran keberhasilannya secara actual didalam 
pengiriman paket data pada jaringan 
komputer oleh suatu perangkat, dilihat dari 
beberapa banyak paket data (dalam bit) yang 
berhasil dikirimkan dalam kurun waktu satu 
detik. Nilai dari throughput diukur dengan 
satuan bps (bit per second). 
 
 
Raspberry PI. Raspberry Pi adalah sebuah 
komputer papan tunggal (single-board 
computer) atau SBC berukuran kartu kredit. 
Raspberry Pi telah dilengkapi dengan semua 
fungsi layaknya sebuah komputer lengkap, 
menggunakan SoC (System-on-a-chip) ARM 
yang dikemas dan diintegrasikan diatas PCB. 
Perangkat ini menggunakan kartu SD untuk 
booting dan penyimpanan jangka panjang. 

Raspberry Pi 3 merupakan generasi 
ketiga dari keluarga Raspberry Pi. Raspberry 
Pi 3 memiliki RAM 1GB dan grafis Broadcom 
VideoCore IV pada frekuensi clock yang lebih 

tinggi dari sebelumnya yang berjalan pada 
250MHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Raspberry Pi B dan Raspberry 3 
model B (Horan.B.,2013) 

 

Sistem Komunikasi Radio. Sistem 
komunikasi radio merupakan suatu sistem 
komunikasi yang menggunakan udara atau 
ruang antariksa sebagi bahan antar (medium). 
Seseorang dengan perangkat radio hand held 
seperti handy talkie (disebut juga mobile 
station) dapat berkomunikasi dengan orang 
lain yang berada pada jarak yang sangat jauh 
darinya, dengan memanfaatkan perangkat 
radio. Selain itu, alasan lain dari penggunaan 
radio adalah kecepatan pengirimannya yang 
lebih baik, sehingga radio sering digunakan 
untuk berbagai keperluan komunikasi seperti 
komersial (bisnis), komunikasi darurat 
(penanggulangan bencana), dan operator 
radio amatir. 

Gambar 3. Sistem Komunikasi Radio Secara 
Umum (Mahardika. C., 2015) 

 
Repeater. Dalam telekomunikasi, repeater 
adalah perangkat elektronik yang menerima 
sinyal dan mentransmisikan kembali pada 
tingkat yang lebih tinggi atau kekuatan yang 
lebih tinggi, atau sisi lain dari halangan, 
sehingga sinyal dapat mencakup jarak yang 
lebih jauh.  

Repeater adalah suatu perangkat 
medium yang digunakan mengatur keluar 
masuknya transmisi untuk diproses dengan 
cara menerima informasi dari stasiun pengirm 
serta mengirimkannya kembali ke stasiun 
penerima oleh karena itu, repeater juga 
berfungsi sebagai penguat sinyal ataupun  



 

 

menambah jangkauan sinyal yang semula 
terbatas sehingga bias mencapai jarak yang 
lebih jauh. Repeater yang sering disebut 
sebagai Radio Pancar Ulang terdiri dari 
transmitter dan receiver yang bekerja pada 
frekuensi yang berbeda, sehingga transmisi 
yang masuk dapat diterima sekaligus 
dikirimkan kembali ke stasiun tujuan yang 
berada dalam jangkauan. 

Gambar 4. Diagram Sistem Repeater  

METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian ini merancang sebuah 

sistem komunikasi radio dengan integrasi 
sistem VoIP dan bisa digunakan sebagai 
komunikasi 2 arah, dimana aplikasi pengguna 
VoIP (Voice Over Internet Protocol) bisa 
berkomunikasi dengan radio dan sebaliknya, 
komunikasi VoIP (Voice Over Internet 
Protocol) dapat digunakan dengan jarak dekat 
maupun jarak jauh dan maksimal pengguna 
VoIP (Voice Over Internet Protocol) 300 
Client. 
 
Perancangan Sistem Perangkat. Pada 
perancangan sistem voip dengan radio ini 
akan dilakuakan beberapa skenario untuk 
mengetahui unjuk kerja VoIP. Pengujian 
dilalukan dengan menggunakan perangkat 
sebagai berikut : 

 

Gambar 5. Perancangan Sistem Perangkat 

Konfigurasi Pin Accessories Radio 
Motorola. Pin Accessories Radio Motorola 
memiliki 16 pin antara lain meliputi pin input 
dan output. Dimana pin accessories diaktifkan 
secara program sesuai keinginan pengguna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Konfigurasi Pin Accessories Radio 

Motorola GM300 

COR (Carrier Operated Relay). COR 
(Carrrier Operated Relay) digunakan untuk 
menjembatani antara radio penerima dan 
perngirim, pada sistem COR (Carrrier 
Operated Relay) dapat dilihat pada skema 
rangkaian sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7. Rangkaian COR (Carrier Operated 

Relay) 

 
VOX (Voice Operated Exchange).VOX 
(Voice Operated eXchange) digunakan untuk 
mengubah gelombang suara dari radio agar 
dapat masuk ke perangkat komputer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rangkaian VOX (Voice Operated  

Exchange) 



 

 

 

Diagram Alir Perancangan Perangkat 
Lunak. Adapun diagram alir perancangan 
perangkat lunak ditunjukkan oleh Gambar 9 di 
bawah ini. 

Gambar 9. Diagram alir perancangan perangkat 
lunak 

Gambar 9 di atas menjelaskan proses 
perancangan perangkat lunak dari sistem 
VoIP Gateway dengan integrasi radio. Pada 
proses tahap pertama dimulai dengan 
Raspberry pi 3, selanjutnya pada raspberry pi 
3 menjalankan program software Teamspeak 
3 Client, kemudian program Teamspeak 3 
diproses untuk terkoneksi ke IP DNS Server, 
jika IP DNS Server mengalami koneksi lost 
maka proses akan kembali lagi pada software 
teamspeak 3 untuk mengkoneksikan ulang. 
Kemudian jika IP DNS Server sudah 
terkoneksi maka proses selanjutnya  akan 
masuk pada Channel room VoIP yang sudah 
ditentukan. Pada Channel room VoIP,  VoIP 
Gateway sudah terkoneksi dan siapa untuk 
berkomunikasi. Dari VoIP Gateway terhubung 
ke USB Audio dimana pada USB Audio 
mempunyai keluaran dan masukkan yaitu  Mic 
dan Speaker Output. Jika pada keluaran USB 
audio mengalami sensitivitas rendah maka 
audio keluaran (Speaker Output)  tidak 
diproses dan kembali pada VoiP Gateway.  
Jika pada keluaran USB audio yang sesuai 
sensitivitasnya maka audio keluaran (Speaker 
Output)  akan diproses ke VOX (Voice 
Opereated Excange). Selanjutnya pada 
sistem VOX (Voice Operated Exchange) audio 
input-an mengalami sensitivitas rendah maka 

VOX (Voice Operated Exchange) akan 
kembali ke USB Audio. Kemudian apabila 
audio input-an  VOX (Voice Operated 
Exchange) sesuai dengan sensitivitas yang 
diinginkan maka akan diproses ke radio 
pengirim. Proses sistem selesai. 

Tahap kedua dimulai pada radio 
penerima, selanjutnya pada radio penerima 
mendapatkan sinyal masukkan maka akan 
diteruskan ke VOX (Voice Operated 
Exchange) dan COR (Carrier Output Relay). 
Berikutnya pada sistem keluaran radio 
penerima masuk pada sistem VOX  (Voice 
Operated Exchange),  jika audio keluaran 
pada radio penerima tidak sesuai maka 
dengan sensitivitas yang diingikan maka 
sistem VOX (Voice Operated Exchange) akan 
kembali ke radio penerima, jika proses pada 
sistem VOX (Voice Operated Exchange) 
sesuai dengan yang diinginkan maka proses 
akan diteruskan ke VoIP Gateway dan bisa 
saling berkomunikasi. Langkah berikutnya 
pada sistem COR (Carrier Operated Relay). 
Radio penerima mendapatkan sinyal  maka 
radio penerima mengeluarkan tegangan dan 
diteruskan ke sistem COR (Carrier Operated 
Relay) dan diproses. Apabila radio penerima 
tidak mendapatkan sinyal maka sistem COR 
(Carrier Operated Relay) tidak aktif dan 
kembali ke radio penerima.  Jika COR (Carrier 
Operated Relay) mengalami aktif maka akan 
diteruskan ke radio pengirim dan proses 
selesai. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Power Supply 20A dan 42A. 
Dalam pengujian power supply 20A dan 42A, 
alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
besaran tegangan yang digunakan adalah 
multimeter digital merek Constant 90. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah power 
supply dapat menghasilkan tegangan sesuai 
yang diharapkan, yaitu sebesar 10 Volt dan 
13,8 Volt.  

Tabel 3. Hasil Pengukuran Tegangan Power 
Supply 20A dan 42 A 

Power 

supply 

Tegangan (Volt) 

Data 
Hasil 

Pengukuran 

20 A 10 Volt 10,43 Volt 

42 A 13,8 Volt 13,96 Volt 

 

Mulai

Radio Penerima

Carrier 
Operaterd Relay

(COR)

Radio Pengirim

Software TeamSpeak 3
Client

Koneksi IP DNS 
SERVER

Raspberry PI 3

Channel Room VOIP

USB AUDIO

VoIP Gateway

Voice Operated 
eXchange (VOX)

Selesai

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Voice Operated 
Exchange (VOX)

Ya

Tidak



 

 

Dari hasil Tabel 3 pengukuran 
menggunakan multimeter digital, dapat dilihat 
bahwa tegangan keluar pada power supply 
20A dan 42A yang dihasilkan adalah sebesar 
10,43 Volt dan 13,96 Volt yang secara teori 
seharusnya 10 Volt dan  13,8 Volt, selisih nilai 
ini dapat dipengaruhi oleh tingkat kepresisian 
dari alat ukur yang digunakan. 

Pengujian Konfigurasi Pin Accessories 
Radio TX dan RX Motorola GM300. Dalam 
pengujian konfigurasi pin accessories radio 
RX (Receiver) dan TX (Transmitter), 
menggunakan software MSDOS Motorola. Hal 
ini dilakukan untuk mengetahui apakah pin 
accessories sudah diprogram sesuai yang 
diharapkan antara pin accessories radio 
penerima dan pin accessories radio pengirim. 
Pada sistem pemograman radio Motorola 
GM300 menggunakan kabel data RIB (Radio 
Interface Box) dimana settingan harus melalui 
komputer yang terhubung dengan komunikasi 
serial RS232. Program radio Motorola dapat 
dilihat pada Gambar 10. 

            (a.) 

                        (b.) 

Gambar 10.(a) Program Radio Penerima   
(b) Program Radio Pengirim 

 
Dari hasil Gambar 10 program 

konfigurasi pin accessories  (a.) program radio 
penerima terdiri dari (pin 7) GND, (pin 8) CSQ 
DETECT dan (pin 11) RX AUDIO. Dimana 
sebelum radio mendapatkan sinyal (pin 8) 

CSQ DETECT mengeluarkan tegangan 4.67 
Volt yaitu tegangan standby, ketika radio 
penerima mendapatkan sinyal maka tegangan 
pada (pin 8) CSQ DETECT akan menjadi 0,52 
Volt. Hal ini bahwa (pin 8) CSQ DETECT aktif 
Low.  

Sedangkan pada Gambar 10 (b.) 

program radio pengirim terdiri dari (pin 2) MIC 

AUDIO, (pin 3) MIC PTT dan (pin 7) GND. 

Dimana sebelum radio pengirim mengirimkan 

sinyal (pin 3) MIC PTT mengeluarkan 

tegangan 4,67 Volt yaitu tegangan standby, 

ketika radio pengirim ingin mengirimkan sinyal 

maka pada (pin 3) MIC PTT akan menjadi 

tegangan 0,52 Volt. Hal ini bahwa (pin 3) MIC 

PTT aktif Low. 

Pengujian Rangkaian COR (Carrier 
Operated Relay). Dalam melakukan 
pengujian rangkaian COR (Carrier Operated 
Relay) ini menggunakan beberapa masukkan 
dan keluaran untuk mengetahui karakteristik 
atau kemampuan alat yang telah dirancang. 
 

Tabel 4. Hasil Pengujian COR (Carrier Operated 
Relay) 

 

Radio 
Saat 

Standby 
Saat 

Transmit 
I/O 

Radio 
Pengirim 

4,64 0.37 Low 

Radio 
Penerima 

4.65 0.27 High 

 
Dari Tabel 4 hasil pengujian COR 

(Carrier Operated Relay) menunjukkan 
tegangan Radio penerima dan radio pengirim 
sama-sama aktif LOW. 

Pengujian Rangkaian VOX (Voice Operated 
Exchange). Pengujian rangkaian VOX (Voice 
Operated eXchange) dilakukan dengan cara 
mengambil data dari nilai tegangan keluaran 
VOX (Voice Operated eXchange) dengan 
memberikan input  suara  pada USB audio 
raspberry pi 3. Rangkaian VOX (Voice 
Operated eXchange) ini menggunakan 
rangkaian penguatan audio amplifier, dimana 
keluaran dari rangkaian VOX (Voice Operated 
eXchange) berupa sistem switching yang ke 
Push To Talk radio. Rangkaian VOX (Voice 
Operated eXchange) terdiri dari 1 IC LM358 
sebagai penguatan audio dan 1 IC 555 
sebagai sistem switching Push to Talk yang 
mumpunyai pengaturan delay dan bisa diatur 



 

 

 

cepat atau lamanya durasi, pengaturan 
tersebut ada pada resistor variabel 1 M ohm 
yang terhubung pada tegangan 5Volt dan 
terhubung lagi pada kaki 7 IC 555. Pada 
rangkaian VOX (Voice Operated Exchange) 
sangat diperlukan pada sistem Alat 
komunikasi radio repeater dimana rangkaian 
sistem VOX (Voice Operated Exchange) 
sangat sederhana digunakan. 
 

Tabel 5. Hasil Pengujian VOX (Voice Operated 
Exchange) 

 

VOX 
Volt 
input 

Volt 
Output 

I/O 

Saat 
Berbicara 

4.77 0.612 Low 

Saat 
Berhenti 
berbicara 

0.02 4.9 High 

 

Pada Tabel 5. hasil analisa rangkaian VOX 
(Voice Operated eXchange) dimana pada 
masukan melewati kapasitor yang terhubung 
seri dengan resistor dan masuk pada IC 
LM358 dengan tipe penguatan audio. 
Kemudian pada IC OP-Amp pertama 
berfungsi untuk memproses gelombang suara 
yang redah menjadi gelombang suara yang 
lebih tinggi 

Pengujian Sistem VoIP. Pengujian dilakukan 
berdasarkan 2 skenario pengujian yaitu 
menggunakan jaringan Client dan jaringan 
Gateway. Pengujian dibedakan berdasarkan 
perangkat yang digunakan. Pada skenario 
jaringan VoIP dengan Client, client A berupa 
perangkat notebook akan berkomunikasi 
secara bergantian dengan client B yang 
berupa smartphone. Sedangkan pada 
skenario jaringan VoIP dan Gateway, client 
berupa smartphone akan berkomunikasi 
secara bergantian dengan Gateway yang 
berupa perangkat raspberry pi 3 terhubung 
dengan radio komunikasi. Komunikasi tiap 
skenario dilakukan selama 30 detik dan 
diambil data pengujian sebanyak 10 kali 
setiap perangkat yang digunakan. 

Proses Pembentukan Koneksi pada 
Jaringan VoIP. Pada saat pembentukkan 
permintaan koneksi dari Teamspeak 3 Client 
menuju Teamspeak 3 Server terjadi proses 
pemanggilan dan umpan balik. Berikut hasil 
capture data Wireshark pada saat proses 
pembentukkan dari koneksi client ke server. 

Gambar 11. Paket data saat proses pembentukkan 
koneksi dari Client ke Server 

 
Pada Gambar 11 dapat dilihat hasil 

capture, Client mengimkan permintaan 
(request port) ke server, yang didalamnya 
memuat Source port 65066. Proses kemudain 
dilanjutkan oleh server, dengan cara melayani 
request port client melalui koneksi yang telah 
dibentuk tersebut. Pada tahap ini dilakuakn 
pengiriman melalui port server (10048) ke port 
Client (65066). Client membalas dengan 
mengirimkan port (65066). Kemudian proses 
pengiriman suara dapat dilakuakan.. 

Pengujian Skenario 1: Jaringan VoIP 
dengan Client. Pada Skenario Jaringan VoIP 
(Voice Over Internet Protocol) dengan Client 
akan dilakukan pengujian terhadap 
paramenter Jitter, delay, dan Throughput. 
Pada skenario ini sepenuhnya berupa jaringan 
dengan Wifi. Pengujian dilakukan dengan 
melakukan komunikasi secara bergantian 
antara Client A dan Client B selama 30 detik. 
Data yang dapat diambil berupa UDP 
dikarenakan Teamspeak 3 server 
menggunakan  protokol TCP dan UDP 
sebagai transport dari data suara VoIP yang 
dikirimkan dijaringan. Berikut salah satu 
contoh dari data yang diambil menggunakan 

Wireshark. 

 
Gambar 12.Contoh Data VoIP pada Wireshark. 

Pada Gambar 12 tersebut software 
untuk menguji VoIP (Voice Over internet 
Protocol) menggunakan Wireshark dimana 
pada capture yang ditampilkan pada software  
menggunakan protocol UDP (User datagram 
Protocol) yang digunakan untuk mengambil 



 

 

data jitter, delay dan troughput. Data pada 
software Wireshark  diukur sesuai data yang 
digunakan termasuk data yang diterima 
maupun data yang dikirim serta besaran delay 
maupun waktu proses pengambilan data. 
Software wireshark ini sangat bermanfaat 
untuk mengambil data mengenai jaringan 
yang berbasis digitalisasi, dimana setiap data 
yang dicapture memiliki nilai-nilai yang 
dinamis maupun statik. 
 
1. Client A 

Client A berupa perangkat Komputer 
yang terhubung pada server VoIP (Voice 
Over Internet Protocol). Client A melakukan 
komunikasi dengan Client B menggunakan 
aplikasi Teamspeak 3 Client melalui server 
yang telah dirancang menggunakan 
Teamspeak 3 Server. 

 
a. Jitter 

 
Tabel 6 Data hasil Jitter skenario 
Jaringan VoIP dengan Client A 

Skenario Jaringan VoIP dengan Client 
Client A (Notebook) 

Pengujian Nilai jitter 
(ms) 

%Error 

1 121,41 58,8 

2 213,01 76,5 

3 90,32 44,6 

4 112,40 55,5 

5 125,33 60,1 

6 241,78 79,3 

7 311,50 83,9 

8 193,03 74,0 

9 99,11 49,5 

10 92,44 45,9 

Rata-rata  160,033 62,81 

Min 90,32 44,6 

Max 311,50 83,9 

Jadi data hasil jitter pada Tabel 6 
yang diuji selama waktu 30 dekit dengan 
pengujian selama 10 kali maka hasil yang 
didapatkan selama pengujian 
menunjukkan nilai rata-rata jitter 160,033 
dan nilai rata-rata % error 62,81 berarti 
berdasarkan standar ITU-T nilai jitter 
pada Client A mendapatkan nilai data 
Buruk karena nilai jitter > 50ms. 

 
 

b. Delay 
Tabel 7 Data hasil Delay skenario 

Jaringan VoIP dengan Client A 

Skenario Jaringan VoIP dengan Client 
Client A (Notebook) 

Pengujian Besaran 
Delay (ms) 

%Error 

1 112,01 33,9 

2 121,63 23,3 

3 104,09 44,1 

4 102,90 45,7 

5 161,88 7,3 

6 112,32 33,5 

7 102,61 46,1 

8 122,01 22,9 

9 116,40 28,8 

10 101,30 48,0 

Rata-rata  115,715 33,36 

Min 102,61 7,3 

Max 161,88 46,1 

Hasil nilai rata-rata delay 115,715 dan 
nilai rata-rata %error 33,36 berarti 
berdasarkan standar ITU-T data Baik 
karena nilai delay direntang 0 -150ms 

 
c. Throughput 

Tabel 8 Data hasil Troughput Skenario 
jaringan VoIP dengan Client A 

Skenario Jaringan VoIP dengan Client 

Client A (Notebook) 

Pengujian Nilai Troughput (bps) 

1 12000 

2 11000 

3 13000 

4 14000 

5 13000 

6 15000 

7 11000 

8 14000 

9 15000 

10 11000 

Rata-rata  12900 

Min 11000 

Max 15000 

 
 



 

 

 

2. Client B 
Client B berupa perangkat Smartphone 

yang terhubung pada server VoIP sama 
halnya dengan Client A dimana pada 
skenario ini smartphone terhubung 
menggunakan data seluler provider 
telkomsel. Data kualitas layanan yang dapat 
diambil adalah Jitter, delay dan throughput. 

 
a. Jitter 

Jitter adalah variasi delay yang terjadi 

pada jaringan. Besarnya nilai jitter akan 

sangat berpengaruh pada beban trafik. 

Berikut adalah tabel hasil nilai Jitter dari 

Client B yang diambil selama 10 kali 

pengujian 

 
Tabel 9 Data hasil Jitter skenario 
Jaringan VoIP dengan Client B 

 

Skenario Jaringan VoIP dengan Client 
Client B (Smartphone) 

Pengujian Nilai jitter 
(ms) 

%Error 

1 211,09 76,3 

2 80,43 37,8 

3 78,15 36,0 

4 187,47 73,3 

5 59,32 15,7 

6 82,02 39,0 

7 142,86 65,0 

8 79,66 37,2 

9 68,55 27,0 

10 85,77 41,7 

Rata-rata  107,532 65,0 

Min 59,32 15,7 

Max 142,86 76,3 

Jadi data hasil jitter pada Tabel 9 
yang diuji selama waktu 30 dekit dengan 
pengujian selama 10 kali maka hasil yang 
didapatkan selama pengujian 
menunjukkan nilai rata-rata jitter 107,532 
dan nilai rata-rata % error 65,0 berarti 
berdasarkan standar ITU-T nilai jitter 
pada Client B mendapatkan data Buruk 
karena nilai jitter > 50ms. 

 

b. Delay 
Tabel 10 Data hasik Delay skenario 

Jaringan VoIP dengan Client B 

Skenario Jaringan VoIP dengan Client 
Client B (Smartphone) 

Pengujian Besaran 
Delay (ms) 

%Error 

1 126,18 18,8 

2 109,90 36,4 

3 111,55 34,4 

4 101,52 47,7 

5 102,41 46,4 

6 136,40 9,9 

7 110,41 35,8 

8 113,04 32,6 

9 124,67 20,3 

10 122,81 22,1 

Rata-rata  115,889 30,44 

Min 101,52 9,9 

Max 136,40 47,7 

 
pengujian menunjukkan nilai rata-rata 

delay 115,889 dan nilai rata-rata % error 
30,44 berarti berdasarkan standar ITU-T 
nilai delay pada Client B mendapatkan 
data  Baik karena nilai delay direntang 0 -

150ms 

c. Throughput 
Tabel 11 Data hasil Throughput skenario 

Jaringan VoIP dengan Client B 

Skenario Jaringan VoIP dengan Client 
Client B (Smartphone) 

Pengujian Nilai Troughput (bps) 

1 12000 

2 12000 

3 14000 

4 16000 

5 12000 

6 15000 

7 12000 

8 15000 

9 13000 

10 14000 

Rata-rata  13500 

Min 12000 

Max 16000 



 

 

Pengujian Skenario 2: Jaringan VoIP 
dengan Gateway. Pada skenario jaringan 
VoIP dengan Gateway akan dilakukan 
pengujian terhadap parameter jitter, delay dan 
throughput. Pada skenario ini sepenuhnya 
berupa jaringan dengan Wifi. Radio Motorola 
sudah terhubung dengan komputer gateway 
melalui sistem VOX (Voice Operated 
eXchange). Pengujian dilakukan dengan 
berkomunikasi secara antara Client A dan 
Client C. di mana Client C adalah Raspberry 
PI 3. 

3. Gateway 
Gateway merupakan perangkat 

Raspberry pi 3 yang terhubung pada server 
VoIP. Komputer Gateway dapat terhubung 
dengan frekuensi VHF (Very High Frequency) 
pada repeater dengan menggunakan 
perangkat tambahan berupa rangkaian Voice 
Operated Exchange (VOX). Komunikasi 
terjadi antara Radio Motorola dan Raspberry 
pi 3 dengan perantara Komputer gateway. 
Komunikasi terjadi selama 30 detik. Data 
kualitas layanan yang dapat diambil adalah 
Jitter,delay dan throughput. 

 
a. Jitter 

Tabel 12 Data hasil Jitter skenario 
Jaringan VoIP dengan Geteway 

Skenario Jaringan VoIP dengan Gateway 
Gateway (Raspberry PI 3) 

Pengujian Nilai jitter 
(ms) 

%Error 

1 219,33 77,2 

2 301,77 83,4 

3 245,21 79,6 

4 74,41 32,8 

5 91,71 45,4 

6 245,57 80,3 

7 342,90 85,4 

8 88,81 43,7 

9 378,48 86,7 

10 273,01 81,6 

Rata-rata  218,02 69,61 

Min 74,41 32,8 

Max 378,48 86,7 

selama pengujian menunjukkan nilai rata-
rata jitter 218,02 dan nilai rata-rata % error 
69,61 berarti berdasarkan standar ITU-T nilai 
jitter pada Gateway mendapatkan data Buruk 
karena nilai jitter > 50ms. 

b. Delay 
Tabel 13 Data hasil Delay skenario 

jaringan VoIP dengan Gateway 

Skenario Jaringan VoIP dengan Gateway 
Gateway (Raspberry PI 3) 

Pengujian Besaran 
Delay (ms) 

%Error 

1 136,43 9,9 

2 132,67 13,0 

3 141,80 5,7 

4 152,90 1,8 

5 139,60 7,4 

6 114,56 30,9 

7 191,80 21,7 

8 162,48 7,6 

9 119,12 25,9 

10 122,33 22,6 

Rata-rata  141,369 14,65 

Min 114,56 1,8 

Max 191,80 30,9 

selama pengujian menunjukkan nilai 
rata-rata delay 141,369 dan nilai rata-rata 
% error 14,65 berarti berdasarkan 
standar ITU-T nilai delay pada Gateway 
mendapatkan data Baik karena nilai 
delay direntang 0 -150ms. 

c. Throughput 
Tabel 14 Data hasil Delay skenario 

jaringan VoIP dengan Gateway 

Skenario Jaringan VoIP dengan Gateway 
Gateway (Raspberry PI 3) 

Pengujian Nilai Troughput (bps) 

1 9000 

2 11000 

3 9000 

4 12000 

5 8000 

6 13000 

7 11000 

8 12000 

9 9000 

10 11000 

Rata-rata  10500 

Min 8000 

Max 13000 



 

 

 

4. Client 
Client merupakan perangkat 

Smartpohone yang terhubung pada server 
VoIP. Komunikas terjadi antara Clinet dengan 
Radio Motorola yang melalui Raspberry PI 3. 
Komunikasi terjadi 30 detik. Data kualitas 
layanan diambil menggunakan Wireshark 
yang meliputi jitter, delay dan throughput. 

 
a. Jitter 

Jitter adalah variasi delay yang terjadi 
pada jaringan. Besarnya nilai jitter akan 
sangat berpengaruh pada beban trafik. 
Berikut tabel hasil jitter yang diambil 
selama 10 kali pengujian 

 
Tabel 15 Data hasil Delay skenario 

jaringan VoIP dengan Client 

 

Skenario Jaringan VoIP dengan Gateway 

Client  

Pengujian Nilai jitter 
(ms) 

%Error 

1 242,11 79,3 

2 221,33 77,4 

3 562,40 91,1 

4 525,41 90,4 

5 215,12 76,7 

6 93,04 46,2 

7 77,80 35,7 

8 93,82 46,7 

9 110,11 54,5 

10 87,02 42,5 

Rata-rata  222,816 64,05 

Min 77,80 35,7 

Max 562,40 91,1 

Jadi data hasil jitter pada Tabel 15 
yang diuji selama waktu 30 dekit dengan 
pengujian selama 10 kali maka hasil yang 
didapatkan selama pengujian 
menunjukkan nilai rata-rata jitter 222,816 
dan nilai rata-rata % error 64,05 berarti 
berdasarkan standar ITU-T nilai jitter 
pada Client  mendapatkan data Buruk 
karena nilai jitter > 50ms. 

 
 
 
 
 

b. Delay 
Tabel 16 Data hasil Delay skenario 

jaringan VoIP dengan Client 

Skenario Jaringan VoIP dengan Gateway 

Client 

Pengujian Besaran 
Delay (ms) 

%Error 

1 136,96 9,52 

2 130,54 14,90 

3 117,87 27,25 

4 132,22 13,44 

5 115,11 30,31 

6 120,73 24,24 

7 113,21 32,49 

8 120,56 24,41 

9 114,70 30,77 

10 126,83 18,26 

Rata-rata  99,496 16,87 

Min 113,21 9,52 

Max 136,96 32,49 

 
berdasarkan standar ITU-T nilai 

delay pada Client mendapatkan data  
Baik karena nilai delay direntang 0 -
150ms. 

 
c. Throughput 

Tabel 17 Data hasil Delay skenario 
jaringan VoIP dengan Client 

Skenario Jaringan VoIP dengan Gateway 
Client  

Pengujian Nilai Troughput (bps) 

1 10000 

2 9000 

3 11000 

4 12000 

5 10000 

6 11000 

7 12000 

8 8000 

9 10000 

10 13000 

Rata-rata  10600 

Min 8000 

Max 13000 

 



 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan pengujian dan analisa 

yang telah dilakukan pada penelitian ini 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dalam perancangan server VoIP 

dimana komputer server menggunakan 
Raspberry PI Ram 512Mega Byte 
dengan OS Debian dan terinstal 
software Teamspeak 3 server yang 
mampu menampung maksimal 300 
client. 

2. Kinerja sistem komunikasi radio dengan 
integrasi VoIP pada penelitian ini 
dimana sistem komunikasi radio sudah 
menggunakan sistem repeater dengan 
menggunakan radio Motorola GM 300 
dan terhubung atau terintegrasi juga 
dengan sistem VoIP. 

3. Perancangan COR dengan 
menggunakan Mikrokontroler Atmega 8 
sebagai sistem kontrol antara radio 
penerima (receiver) ke radio pengirim 
(transmitter), pada pengujian COR 
dimana keluaran tegangan pada pin 
accessories radio penerima masuk ke 
pin ADC0 dengan tegangan 4.64 volt 
dan keluaran tegangan pada COR yang 
menuju ke radio 0.37 volt. 

4. Pada perancangan sistem VOX dimana 
pada sistem pengujian ini, rangakaian 
VOX dikendalikan menggunakan 
gelombang suara dan menghasilkan 
sistem saklar yang akan membuat radio 
repeater mamancar, pada rangakaian 
yang diuji sistem masukkan pada VOX 
berupa gelombang suara dengan 
tegangan yang sudah diatur, pada saat 
berkomunikasi tegangan keluaran pada 
rangakaian bertegangan 6.12 volt ketika 
saat berhenti atau tidak berkomunikasi, 
tegangan keluaran akan bertegangan 
4.77 volt.  

5. Berdasarkan paramenter jitter sesuai 
standart ITU-T G 114 yang terlah diuji 
menunjukkan bahwa Sistem VoIP 
menggunakan Teamspeak 3 Server 
kurang baik digunakan karena 
menghasilkan nilai Jitter yang tidak 
stabil. 

6. Berdasarkan parameter delay sesuai 
standar ITU-T G 114 yang telah diuji 
menunjukkan bahwa sistem VoIP 
menggunakan aplikasi Teamspeak 3 
server dapat diterima karena 
menghasilkan nilai yang baik. 

7. Berdasarkan parameter throughput 
yang diuji menunjukkan bahwa sistem 
VoIP menggunakan Teamspeak 3 

Server dapat diterima karena nilai 
throughput sangat kecil jika 
dibandingkan dengan bandwidth 
jaringan. 

 
SARAN 

Dalam pengerjaan dan penyelesaian 
tugas akhir ini tentu tidak lepas dari berbagai 
macam kekurangan maka perlu dilakukan hal-
hal sebagai berikut : 
1. Perlu uji coba yang lebih luas terhadap 

sistem VoIP agar didapat hasil yang 
memuaskan sehingga kedepan sistem ini 
dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan 
dengan sistem radio komunikasi modern. 

2. Perlu dirancang sistem VOX yang lebih 
peka dan sensitif terhadap suara. 

3. Perlu uji coba pada sistem linux raspbian 
pembuatan Plugin pada aplikasi 
Teamspeak 3 Client sebagai jembatan 
komunikasi antara VoIP dengan radio 
secara interface COM (Serial Port). 

4. Perlu pengembangan kedepannya sistem 
VoIP (dikoneksikan dengan radio HF 
maupun UHF agar komunikasi bisa ke 
segala arah. 
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