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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Streaming media  merupakan proses pengiriman konten multimedia   seperti 

teks, gambar, audio, video, animasi kepada end user yang secara terus menerus 

dikirim oleh penyedia layanan streaming tanpa harus melakukan download file 

secara utuh untuk menampilkannya. Media pengiriman konten multimedia   

tersebut melalui jaringan telekomunikasi, seperti radio, televisi atau jaringan 

lainnya. Dalam streaming file mengijinkan user untuk mulai menampilkan file 

dengan segera mungkin, selain itu pemakaian bisa lebih dikendalikan dengan 

tidak  mengijinkan user men-download file. 

Bluetooth merupakan teknologi jaringan nirkabel yang beroperasi dalam  

frekwensi 2,4 GHz. Teknologi Bluetooth saat ini merupakan salah satu teknologi 

wireless yang banyak digunakan dan mudah ditemukan pada mobile devie seperti 

telepon genggam, smartphone, PDA (Personal Digital Assistant), komputer, 

notebook, headset dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan beberapa kelebihan 

yang dimiliki yaitu harga yang relatif murah, konsumsi daya yang rendah, dan 

ukurannya yang sangat kecil. Bluetooth dapat dipergunakan untuk melakukan 

proses transfer file antar mobile device, transfer file mobile device dan PC, serta 

dapat memberikan informasi suatu lokasi. Selain itu Bluetooth mampu 

menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host 

Bluetooth dengan jangkauan layanan yang terbatas. 

Android sebagai pendatang baru Operating System (OS) pada smartphone 

yang menggunakan platform java sebagai pengembangan aplikasi dengan DVM 

(Dalvik Virtual Machine) menjadi pilihan dalam pengembangan aplikasi ini. Hal 

ini didasari dengan adanya beberapa fitur yang mendukung untuk diterapkan 

aplikasi streaming audio pada Android. 

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, judul yang 

diambil dalam tugas akhir ini adalah “Audio Streaming Menggunakan Bluetooth 

Technology”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengimplementasikan penggunaan Bluetooth sebagai media  

koneksi antara device client  dan server?   

b. Bagaimana user dapat mengakses informasi audio yang disediakan oleh 

server sehingga aplikasi yang dibuat dapat melakukan audio streaming? 

c. Bagaimana merancang dan membangun audio player pada device client ? 

d. Bagaimana server menangani permintaan dari client  sehingga aplikasi 

yang dibuat dapat melakukan audio streaming? 

 

1.3  Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang dan 

mengimplementasikan aplikasi audio streaming menggunakan teknologi 

Bluetooth sebagai media  koneksi antara device client  dan server dengan basis 

Android pada smartphone.  

 

1.4  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas adalah:  

a. Aplikasi diujikan pada Android versi 2.3.  

b. Format audio yang dapat diakses yaitu wav, ogg dan mp3. 

c. Protocol yang digunakan untuk streaming adalah HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol). 

d. Algoritma encoding audio digital tidak dibahas.  

e. Interferensi sinyal bluetooth dengan sinyal perangkat wireless lainnya 

diabaikan  

 

1.5  Metode Penelitian 

Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi 

sebagai berikut : 
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1. Studi Literatur 

Pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang diperlukan 

untuk perancangan sistem. Informasi tersebut diperoleh dengan membaca 

literatur yang meliputi buku, artikel ilmiah, serta jurnal-jurnal.  

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar Streaming media  

b. Mempelajari literatur mengenai protokol Bluetooth 

c. Mempelajari literatur mengenai pemograman berbasis JAVA terutama 

pemograman perangkat mobile  

d. Mempelajari literatur mengenai Android Operating System 

e. Mempelajari literatur mengenai penggunaan Bluetooth sebagai media  

alternatif melakukan koneksi pengganti media  kabel. 

2. Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini bertujuan untuk membangun suatu sistem yang mencakup 

analisa dan identifikasi kebutuhan sistem. 

3. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap implementasi hasil rancangan yaitu 

implementasi audio streaming menggunakan Bluetooth technology.  

4. Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba dan memeriksa hasil dari implementasi, 

Tahap uji coba tersebut dilakukan pada beberapa fungsi berikut : 

a. Proses terbentuknya koneksi antar device client  dan server.  

b. Fungsi server untuk merespon permintaan dari client  sesuai dengan 

konteks.  

c. Fungsi aplikasi client  untuk dapat berkomunikasi dengan server untuk 

memperoleh informasi sesuai dengan konteks.  

d. Analisis kecepatan transfer data. 

5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan yang menjelaskan dasar 

teori dan metode yang digunakan dalam tugas akhir ini serta hasil dari 

implementasi perangkat lunak yang telah dibuat. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 

Tugas akhir dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang sejumlah teori dasar dan prinsip-prinsip 

penunjang yang mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi 

yang dikerjakan 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM   

Menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat meliputi: analisa data, analisa sistem, dan 

perancangan antarmuka.  

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Memuat pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya. 

 BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. 

Selain itu juga berisi saran-saran yang berguna bagi 

pengembangan selanjutnya.  


