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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media server adalah sebuah komputer khusus atau server perangkat lunak 

mulai dari enterprice atau database yang  menyediakan Video on Demand ( VOD 

). Secara singkatnya media server ini adalah media penyimpanan berbagai media 

digital seperti : digital video atau film, digital audio atau musik dan file gambar. 

Sedangkan mediatomb adalah sebuah UPnP Media Server Open Source ( GPL ) 

dengan interface user melalui web. Mediatomb memungkinkan kita untuk men-

streamingkan digital media ke jaringan di home based network untuk 

mendengarkan atau melihat di berbagai device yang compatible dengan UPnP.  

UPnP merupakan arsitektur yang dibangun atas dasar protocol TCP / IP 

dengan memanfaatkan protocol HTTP yang di-extended dengan protocol lain 

pada Layer Application-nya. Arsitektur ini dirintis oleh sebuah forum bernama 

UPnP Working Forum Committee untuk melakukan standarisasi. Pengembang 

aplikasi yang menggunakan standar UPnP yang dikenal sebagai UPnP Vendor. 

Jaringan hybrid adalah jaringan yang menghubungkan antara jaringan wired dan 

jaringan wireless menggunakan access point, sedangkan untuk menghubungkan 

jaringan wired dengan jaringan wireless memerlukan switch dengan portLAN 

pada access point. Jaringan hybrid memiliki 3 tipe jaringan yaitu Client, Peer dan 

Server. Ini artinya kita bisa mengakses resource yang di akses oleh jaringan peer 

dan dalam waktu yang bersamaan kita juga dapat mengakses resource yang di 

sediakan oleh server. Keuntungan jaringan hybrid adalah sama dengan kita 

menggunakan jaringan server dan peer to peer.  

Seiring dengan perkembangan media server saat ini, yang menjadi 

perbincangan adalah bagaimana teknologi media server bisa di nikmati pada 

jaringan hybrid. Pada penerapannya media server ini menggunakan aplikasi 

mediatomb sebagai pilihan karena mediatomb ini dapat mentransmisikan data 

digital berupa video dan audio dan dapat di implementasikan di media server. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a) Bagaimana mengimplementasikan media server dengan protocol UPnP. 

b) Bagaimana menggunakan tools atau aplikasi mediatomb untuk management 

file media server. 

c) Bagaimana cara mengimplementasikan media server pada infrastruktur 

jaringan hybrid. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa terfokus maka ditentukan 

batasan masalah diantaranya adalah sebagai berikut :  

a) Media server dibuat menggunakan Linux Ubuntu dan dikonfigurasikan 

menggunakan software berbasis web yaitu User Interface dari Mediatomb. 

b) Jaringan yang di pakai masih dalam satu network. 

c) Di ujikan pada 7 client baik itu mobile, komputer / laptop dan 1 server. 

d) Setiap user bisa melakukan pengelolaan data / file media server dengan 

mengakses User Interface dari Mediatomb. 

e) Kinerja media server diukur dengan parameter Bandwith, Jitter, dan 

Throughput.  

. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

a) Dapat mengimplementasikan media server dengan protocol UPnP. 

b) Dapat menggunakan tools atau aplikasi mediatomb untuk management file 

media server. 

c) Dapat mengimplementasikan media server pada infrastruktur jaringan 

hybrid. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  
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a) Study Pustaka dan Pengumpulan Data 

Tahapan ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

teknologi media server, mediatomb dan jaringan hybrid dan literatur – 

literatur yang berhubungan berkaitan dengan pembuatan aplikasi atau 

sistem ini. Adapun sumber data atau literatur dapat diambil dari buku, 

jurnal, paper dan internet. 

 

b) Rancangan sistem 

Rancangan / arsitektur implementasi media sever dengan 

menggunakan aplikasi mediatomb pada jaringan hybrid ini nanti akan 

membutuhkan 1 access point (AP), 5  komputer ( PC ) dan atau Laptop, 

2 Smartphone, 1 switch,  serta 1 server.  

Secara garis besar dalam perancangan arsitektur sistem ini, akan 

mengimplementasikan media server yang akan memberikan layanan 

service media berupa gambar, audio, dan video kepada user atau client. 

Aplikasi mediatomb yang telah dijalankan layanannya di media server 

akan memberikan layanannya dan juga akan memberikan layanan 

pengelolaan User Interface ( UI ) berupa web. Arsitektur ini terdapat 8 

device yang akan digunakan yaitu salah satunya berupa 1 buah PC 

media server yang nantinya memberikan layanan kedalam jaringan 

hybrid. Berikutnya ada 2 buah komputer PC yang akan terkoneksi 

kedalam jaringan hybrid dengan menggunakan kabel atau biasa dikenal 

sebagai jaringan wired. 5 device yang lain, nantinya akan terkoneksi ke 

dalam jaringan hybrid dengan menggunakan jaringan wireless. Ke 5 

device tersebut, yang 3 adalah komputer jinjing atau laptop dan yang 2 

adalah mobile smartphone sebagaimana yang telah di jelaskan di 

spesifikasi client dan spesifikasi server. 

 

c) Implementasi Sistem 

Pengimplementasian sistem yang telah dirancang untuk 

penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  
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1. Mengimplementasikan media server menggunakan mediatomb 

pada jaringan hybrid yaitu pada 7 client, dengan 1 switch ( 16 port 

), 1 access point dan 1 server.  

2. Implementasi ini nantinya akan menggunakan operating sistem 

linux dengan package aplikasinya adalah mediatomb, yang akan di 

install di media server dan kemudian akan di ujikan kepada client. 

3. Meneliti hasil dari implementasi media server menggunakan 

mediatomb pada jaringan hybrid. 

 

d) Evaluasi Sistem 

Pada hasil pengimplementasian rancangan tersebut dilakukan 

pengujian media server menggunakan mediatomb pada jaringan hybrid. 

Pengujian terhadap parameter - parameter pengujian sudah sesuai 

harapan atau tidak. Parameter tersebut meliputi : 

1. Performa server mediatomb dan protocol UPNP. 

2. Performa beban jaringan pada server mediatomb, meliputi 

pengujian terhadap penggunaan Bandwith, Jitter, dan Throughput.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengenalan Media Server, Aplikasi Mediatomb, serta Jaringan Hybrid. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses implementasi dan perancangan sistem Media 

Server dengan menggunakan Mediatomb pada Jaringan Hybrid. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


