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ABSTRAK 

 

VoIP (Voice over Internet Protocol) didefinisikan sebagai suatu sistem yang 

mengirimkan paket data suara dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan perantara 

protokol IP. Namun karena layanan VoIP ini sebagian besar berada di lingkup area jaringan 

paket maka aspek keamanan dalam jaringan VoIP juga perlu perhatian yang cukup. 

Dikarenakan rentannya aspek keamanan ini maka diperlukan suatu sistem keamanan untuk 

menjaga berlangsungnya komunikasi VoIP. 

Pada Tugas Akhir ini dibahas lebih lanjut pada aspek keamanan VoIP tersebut. Pada 

pengujiannya diimplementasikan salah satu protokol untuk mengamankan VoIP yaitu ZRTP 

(Zimmermann Real-Time Transport Protocol). ZRTP adalah protokol yang dibuat untuk 

menghasilkan shared secret antara dua bagian komunikasi yang kemudian digunakan untuk 

menghasilkan kunci Secure RTP (SRTP). ZRTP menggunakan pertukaran kunci Diffie-

Hellman yang menegosiasikan kunci untuk mengenkripsi suara pada komunikasi VoIP. 

Pertukaran kunci tersebutlah yang akan menjaga suara atau komunikasi dari serangan pada 

komunikasi VoIP. Dengan adanya ZRTP keamanan pada komunikasi VoIP meningkat 

terutama dalam mengatasi beberapa serangan. Ketika diujikan Spoofing Attack berhasil 

menghalau serangan tersebut sehingga attacker gagal melakukan penyamaran. Ketika 

diujikan MiTM Attack berhasil menghalau serangan tersebut sehingga attacker yang 

seharusnya bisa melakukan serangan lanjutan, untuk melakukan ARP Poisoning pun gagal. 

Dan terakhir meskipun tidak sepenuhnya menghalau, namun keamanan tersebut bias 

mengurangi efek dari flooding pada pengujian DoS Attack. 

Dari pengujian diperoleh bahwa dari segi keamanan server dengan ZRTP lebih 

memiliki ketahanan terhadap serangan-serangan. Dan dari segi performansi QoS didapatkan 

pada kondisi background traffic maksimum pada pengujian ini (100 call/s, 80Mbps) nilai 

delay pada komunikasi RTP adalah 24.19531 ms, sedangkan pada ZRTP meningkat menjadi 

25.615952 ms. Nilai Jitter pada komunikasi RTP adalah 6.24295 ms sedangkan pada ZRTP 

8.411463 ms. Nilai packet loss pada komunikasi RTP 4.551167% sedangkan pada ZRTP 

4.990917% (hampir 5%). Nilai throughput pada komunikasi RTP 70085.829667 bps 

sedangkan pada ZRTP 68545.307 bps. Dan nilai parameter QoS ketika background traffic  

maksimum tersebut masih masuk dalam standar kualitas VoIP yang acceptable. 
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