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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi telah berkembang menjadi teknologi yang sangat 

membantu bahkan menentukan tingkat kenerja sebuah perusahaan. Dengan 

bantuan teknologi informasi , proses kerja atau bisnis yang terjadi di dalam 

perusahaan dapat dilakukan dengan cepat dan handal. 

Pada umumnya teknologi informasi dapat di kembangkan berdasarkan 

kebutuhan, akan tetapi masih banyak dari teknologi informasi yang kiranya belum 

begitu difahami dan di jalankan oleh masyarakat luas, utamanya dalam hal ini 

eksplorasi aplikasi berbasis opensource masih jarang, selain itu implementasi dari 

berbagai aplikasi tersebut masih belum terealisasi. 

Dengan demikian penulis akan menerapakan sebuah teknologi sistem 

informasi dalam hal ini rancangan server Live Streaming Video Conference serta 

server Audio Video berbasis UPnP sebagai bentuk ekplorasi dari teknologi 

informasi. 

Ada berbagai sistem informasi yang dikembangkan dengan berbasis Web, 

dengan berbagai Bahasa pemrograman seperti html, php, java script dan lain 

sebagainya. Dengan begitu makin banyak yang bias di eksplorasi dari 

pemrograman web, termasuk Video player yang dapat di operasikan di dalamnya, 

Sehingga memunginkan sebuah Video di jalankan pada Aplikasi Browser pada 

komputer. Tidak dapat di pungkiri sebuah situs web jika di dalamnya terdapat 

tambahan Video Streaming , maka akan semakin menarik, sehingga dapat pula 

mengundang berbagai viewer. Server Live Streming  dan Video Streaming 

merupakan sistem yang diharapkan dapat menjadikan web lebih menarik juga 

dapat memberikan informasi yang lebih komperhensif dan informatif  bagi 

viewer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang mode multiserver Video Live Streaming dan 

Server Audio Video berbasis UPnP. 

2. Bagaimana mengoptimalkan mode multiserver Video pada Sistem Operasi 

Linux dengan tampilan yang baik serta berbasis PHP. 

3. Bagaimana pengujian mode multiserver Video dengan data hasil (QoS) 

dengan parameter Delay, Jitter, dan Throughput 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Merancang, membangun serta mengimplementasikan mode multiserver 

Video. 

2. Mengoptimalkan mode multiserver . 

3. Menguji mode multiserver Video Live Streaming dan Server Audio Video 

berbasis Upnp serta pengaplikasian Video pendukung teks untuk 

memudahkan pembelajaran.  

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan  masalah yang akan dicakup dalam tugas akhir ini 

antara lain: 

1. Protokol jaringan yang digunakan pada server Live Streaming adalah rtmp 

2. Aplikasi Live Streaming  red5 yang dipakai 

3. Tidak membahas keamanan jaringan 

4. Operating System yang digunakan adalah linux distro LinuxMint. 

5. Mengguakan Video yang berekstensi MP4(MPEG-4) 

6. Pengujian di implementasikan pada jaringan dengan pengalamatan IPv4 

7. Pengujian dilakukan pada jaringan Local Area Network (LAN) 

8. Menggunakan CMS (Content Management System) Wordpress 
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1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun 

jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan operating system Linux , 

Server Live Streming (Broadcast System) with Red5 ,Server Audio Video 

Upnp, IPv4. 

 

2. Merancang sistem dan Implementasi Multiserver 

Pada tahap ini akan dilakukan pembangunan dan implementasi 

sistem Server Live Streming (Broadcast system) dengan aplikasi Red5 dan 

Server Audio Video berbasis Upnp serta mulai mengubah tampilan Default 

dari WebServer dengan menginstall Wordpress. 

 

3. Menganalisa Hasil  

Tahap ini akan dilakukan analisis terhadap hasil dari perancangan 

yang telah dibangun dengan parameter Delay, Jitter, dan Througput. 

 

4. Menyusun Laporan dan kesimpulan 

Tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil analisa dan 

optimalisasi dari implementasi di atas. Kemudian  menyimpulkan hasil yang 

telah dilakukan selama percobaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam Tugas Akhir ini, maka penulisan 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar ServerVideo meliputi 

Operating System, Linux, multiserver Video Live Streaming ,dan 

server Audio Video dengan  berbasis Upnp serta pendukung 

tampilan berupa CMS dengan basis PHP . 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab  ini akan kita analisa permasalahan yang ada dalam 

MultiServer Video yaitu Live Streaming dan Server Audio Video 

berbasis UPnP serta lainnya yang telah di buat. 

 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini membahas tentang implementasi, pengujian dan analisa 

kinerja sistem setelah terbentuk, kemudian menguji untuk 

mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini. 

 


