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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Alat komunikasi telepon adalah alat komunikasi yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan suara. Telepon beroperasi dengan 

menggunakan transmisi sinyal elektrik dalam jaringan telepon sehingga 

memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna 

lainya. 

Alat komunikasi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia 

dalam berkomunikasi. Hal ini ditandai begitu pesatnya perkembangan alat 

telepon dari awal ditemukan hingga sekarang. Faktanya begitu jelas setiap 

orang pasti membutuhkan alat ini pada zaman maju sekarang ini guna 

kebutuhan komunikasi dan informasi, Tidak terlepas juga dengan 

perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan alat komunikasi yang dapat 

menghubungkan kantor yang satu dengan kantor yang lain untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dan seiring berkembangnya teknologi saat ini terdapat sebuah 

teknologi terbaru dari telepon yaitu telepon IP (Internet Protocol). 

Telepon IP merupakan telepon teknologi baru yang menggunakan Internet 

Protocol dalam pengoperasiannya. Telepon IP ini dapat digunakan untuk 

memindahkan hubungan untuk mengganti suara, mengirim fax, paket 

video, dan bentuk penyampaian informasi lainnya yang telah digunakan 

pada sistem telepon terdahulu. IP Telephone bekerja di Networking 



 3 

Infrastructure yang berbasis Internet Protocol (IP), contohnya adalah 

Internet dan Intranet. 

IP Telephone bisa digunakan untuk melakukan koneksi jarak jauh 

menggunakan koneksi internet, istilah ini disebut juga koneksi antar cloud. 

Koneksi antar cloud dilakukan oleh dua server yang terhubung dengan 

koneksi internet. Dengan adanya koneksi antar cloud, dapat membantu 

sebuah perusahaan yang memiliki banyak kantor cabang untuk tetap 

melakukan komunikasi dengan biaya yang rendah. Perusahaan tidak perlu 

memikirkan biaya telepon untuk melakukan panggilan antar kantor cabang 

dengan kantor pusat karena dengan koneksi antar cloud yang 

menggunakan koneksi internet perusahaan cukup mengeluarkan biaya 

internet. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan sistem IP Telephone antar perusahaan 

dalam satu group yang memiliki cabang dibeberapa kota ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai ruang lingkup dalam 

perancangan sistem tetapi tidak melakukan implementasi sistem 

1. Perancangan sistem IP Telephone antar kantor cabang yang berbeda 

kota maupun yang masih dalam satu kota. 

2. Tugas akhir ini dibuat sampai tahap simulasi perancangan namun tidak 

sampai instalasi / implementasi. 
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3. Simulasi yang dilakukan pada tugas akhir ini hanya mencakup dua 

server sebagai asumsi dua kantor di lokasi yang berbeda secara 

geografis.  

4. Perancangan tugas akhir ini dilakukan di kantor PT. Anugerah 

Smartbit Indonesia. 

5. Software elastix dipakai untuk mengatur konfigurasi IP PBX. 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem IP 

Telephone antar cabang perusahaan. Dimana cabang-cabang perusahaan 

yang ada di tempat lain dapat terkoneksi dengan cabang ataupun kantor 

pusat.  Dengan terhubungnya saluran telepon antar cabang. Ini dapat 

memudahkan baik perusahaan ataupun konsumen yang ingin 

menghubungi kantor yang ada. 

Hasil perancangan ini akan disimulasikan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dari sistem yang telah di rancang. 

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Pada bagian ini dijelaskan manfaat dari penulisan tugas akhir. Manfaat 

utama yaitu :  

1. Hasil perancangan ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 

mempermudah komunikasi antar kantor cabang dan kantor pusat. 

2. Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi 

perusahaan untuk menekan biaya pengeluaran dalam hal komunikasi 

telepon. 
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3. Hasil perancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi 

perusahaan untuk menekan biaya pengeluaran dengan memusatkan 

customer service di kantor pusat sehingga dapat menekan biaya 

pengeluaran sumber daya manusia di setiap cabang atau kota. 

1.6 Company Profile 

Telindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

networking.Telindo di dirikan oleh 2 orang mahasiswa tingkat akhir pada 

pertengahan tahun 2013. Telindo merupakan perusahaan yang menjual IP 

Phone dan jasa pemasangan IP PBX. Untuk target market telindo adalah 

perusahaan yang memiliki cabang/kantor lain yang terpisah dari kantor 

pusat atau kantor yang memiliki banyak divisi pada 1 kantor. Dalam hal 

ini Telindo adalah sebuah perusahaan yang menjadi sub-kontraktor dari 

perusahaan PT. Anugrah Smartbit Indonesia. Yang juga bergerak di 

bidang solusi networking.  

Strategi unggulan dari company kami adalah kami tidak hanya 

menawarkan sebuah sistem IP Telephone yang terintegrasi hanya dengan 

perangkat IP Telephone saja. Tetapi kami juga menawarkan sebuah solusi 

bagi perusahaan yang sudah terlanjur memiliki struktur jaringan PABX. 

Dimana company kami menawarkan solusi untuk mengkombinasikan 

perangkat telepon analog (PABX) dengan IP Telephone (IP PBX). Selain 

itu fleksibilitas dari sistem yang kami tawarkan bagi perusahaan adalah 

adanya extention kosong yang dapat digunakan untuk inisialisasi pada 

smart phone pegawai perusahaan. Hal ini dapat memudahkan komunikasi 
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antar pegawai / karyawan perusahaan selama mereka berada pada satu 

jaringan perusahaan. 

Strategi keunggulan berdasarkan teori Michael Porter, untuk IP 

Telephone kategori threat of substitute product or service hal ini ancaman 

terdapat pada penyedia jasa komunikasi yang sedang berkembang antara 

lain : BBM Voice, WeChat, Skype, dan beberapa aplikasi penyedia jasa 

komunikasi yang lain. Untuk mengatasi ancaman tersebut mengadakan 

kerja sama dengan penyedia jasa internet. Dimana nantinya terdapat 

jaminan delay dan noise yang minimum dari layanan IP Telephone ini.  

Untuk kategori Buyer Power, keberlangsungan dari IP Telephone 

ini sangat bergantung pada perkembangan teknologi dan harga yang ada. 

Dalam hal ini semakin berkembangnya teknologi maka harga yang 

ditawarkan dapat semakin kompetitif. Dengan berkembangnya teknologi 

yang ada, desain jaringan IP Telephone dapat dilakukan dengan banyak 

cara dan menggunakan banyak Hardware. Hal ini berdampak pada harga 

yang ditawarkan dapat semakin kompetitif sesuai dengan konsumen. 

Untuk kategori Supplier Power, keberlangsungan dari IP 

Telephone ini sangat bergantung pada supplier yang ada. Dimana saat ini 

supplier saat ini dapat memberikan harga yang bervariasi kepada para 

konsumennya. Penentuan harga dilihat dari level atau tingkatan sebagai 

konsumen, semakin banyak dan sering melakukan pembelian maka akan 

lebih mendapatkan prioritas dari supplier. Prioritas yang diberikan 
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mencakup harga yang kompetitif, kesediaan barang hingga pelayanan after 

sales. 

Untuk kategori New Entrants, keberlangsungan dari IP Telephone 

ini dapat terancam oleh kompetitor pendatang baru dengan jenis bisnis 

yang sama. Untuk mengatasi ini dapat melakukan pendekatan secara 

personal kepada setiap supplier yang ada. Sehingga perusahaan ini bisa 

mendapatkan harga yang terbaik dan termurah.  

Untuk mengatasi persaingan dengan kompetitor berdasarkan teori 

Michael Porter (Rivalry among existing competitors). Ancaman dari 

kompetitor yang memiliki segmen bisnis yang sama dapat diatasi dengan 

cara memberikan solusi yang lebih baik juga lebih dibutuhkan oleh 

konsumen. Serta memberikan layanan pengaduan dan memberikan 

layanan fast response terhadap setiap konsumen yang mengalami masalah 

pada sistemnya. 

1.7 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Pada bagian ini dijelaskan metode-metode pelaksanaan tugas akhir. 

1. Studi literatur mengenai VoIP, SIP, IAX, IP Telephone antar Cloud, 

softphone, software elastix, FXO, FXS, ZAP 

2. Merancang sistem IP Telephony 

3. Melaksanakan simulasi sistem IP Telephony yang telah dirancang 

4. Membuat kesimpulan dari simulasi yang telah dilakukan 

5. Penulisan Laporan 
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1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Pada bagian ini dijelaskan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

1. BAB I. Pendahuluan 

Disini ditinjau lebih lanjut mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup (batasan masalah), tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan yang digunakan. 

2. BAB II. Landasan Teori 

Disini ditinjau lebih lanjut mengenai teori dasar yang memberi 

pemahaman lebih dalam terhadap aplikasi dan sistem yang digunakan 

dalam proses pengerjaannya.  

3. BAB III. Sistem Perancangan 

Disini dijelaskan tentang proses perancangan sistem IP Telephone 

antar Cloud.  

4. BAB IV. Simulasi dan Pengujian 

Disini dijelaskan bagaimana melakukan simulasi sistem yang telah 

dirancang. 

5. BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Disini dijelaskan tentang kesimpulan dan hasil yang didapat setelah 

melakukan simulasi sistem IP Telephone antar Cloud. 

  




