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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Radio merupakan salah satu media komunikasi massa yang banyak 

digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Radio telah digunakan 

masyarakat sejak zaman orde lama hingga sekarang. Radio mudah beradaptasi 

dan seiring dengan kehebatanya dalam menyajikan bentuk siaran “live” (secara 

langsung), tidak memerlukan pemrosesan film, tidak perlu menunggu proses 

pencetakan pada media kertas. Radio bersifat imajinatif, pesan yang disampaikan 

kepada khalayak hanya mengandalkan pendengaran, sehingga menimbulkan 

imajinasi khalayak, selain itu karena pesan yang disampaikan bersifat selintas 

maka dapat membangkitkan imajinasi seseorang. Sebagai salah satu  media 

informasi, radio bisa dikatakan sebagai media yang sangat cepat dalam 

menyampaikan informasi dibandingkan dengan media saingannya seperti koran 

dan tv. 

Pada dasarnya, radio dipancarkan melalui frekuensi tertentu yang tidak 

terhalang oleh kondisi geografis manapun, hal ini membuat radio tanpa batas, 

meski kadang studio berada di kota, tapi kita bisa menikmati siaran tersebut 

didaerah-daerah kabupaten misalnya. Namun di satu sisi munculnya persoalan 

teknis, seringkali mengakibatkan beberapa stasiun radio mengalami beberapa 

masalah dalam proses penyiarannya seperti gangguan noise dan sebagainya, tidak 

terkecuali masalah financial. Contohnya pada sebuah studio siaran yang ingin on-

air tentunya membutuhkan berbagai pendukung vital seperti menara antena radio, 

ruangan sebagai studio siaran, hak penyiaran pada sebuah frekuensi sinyal, dan 

penyiar yang tentunya harus datang ke lokasi studio siaran. Disatu sisi, dengan 

berkembangnya zaman, khususnya di dunia teknologi, masyarakat cenderung 

melirik internet sebagai media yang paling populer dalam menyampaikan dan 

menerima informasi. Berbagai macam jenis social networking, blog, dan website 

pun bermunculan dan menjadi media yang paling marak digunakan oleh berbagai 

lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menikmati peran internet dalam mencari 
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informasi dibandingkan televisi, koran, bahkan radio. Tidak terbantahkan lagi, 

bahwa berbagai macam gadget elektronik yang ada saat ini telah dilengkapi 

dengan kecanggihan untuk mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Seiring 

dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, dikenal teknologi streaming 

yang memungkinkan distribusi data audio, video yang besar secara real time 

melalui Internet. Jika dalam radio konvensional dipancarkan melalui pemancar 

dan ditangkap dengan menggunakan radio FM/AM, maka dalam radio streaming 

"dipancarkan" melalui internet dan ditangkap oleh komputer. Dalam penelitian ini 

akan dirancang radio streaming yang tidak membutuhkan tiang pemancar dan 

perangkat siaran yang sangat mahal, namun hanya membutuhkan seperangkat 

server dan memanfaatkan koneksi FO (Fiber Optic). 

Sejauh ini, telah ada beberapa penelitian pula yang membangun sebuah 

server radio streaming, namun sistem operasi pada sisi server dan streamer yang 

digunakan cenderung monoton, yaitu berbasis windows, yang mana windows 

sendiri bukan sistem operasi yang handal dalam perannya sebagai server. Selain 

itu channel yang di tampung hanya 1, sehingga sangat tidak efisien dalam 

pembangunan sebuah radio streaming yang mana sebuah radio itu sendiri terdiri 

dari beberapa channel. Sedangkan Linux yang terkenal resistance, reliable, dan 

memiliki stabilitas tinggi dalam menangani sebuah jaringan sebenarnya sangat 

cocok untuk digunakan sebagai server dalam pembangunan server radio 

streaming. 

Karena perkembangan dari berbagai hal tersebut diatas yang kian pesat, 

maka pada tugas akhir ini penulis mencoba untuk mengangkat kembali peran 

radio sebagai media informasi ditengah berkembangnya dunia teknologi, yaitu 

dengan membangun sebuah server radio streaming yang multichannel berbasis 

sistem operasi Linux. Sehingga para pendengar yang sedang berselancar di 

internet dapat mendengarkan siaran yang sedang on-air. Selain itu, pembangunan 

server radio streaming yang dapat menampung multichannel tentunya dapat 

memangkas biaya pembangunan sebuah radio station serta lebih efisiensi, karena 

tidak lagi membutuhkan frekuensi serta seperangkat peralatan yang sering kita 

temui di studio siaran biasanya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan di atas, 

Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

 Bagaimana mengimplementasikan sebuah radio streaming multichannel 

pada jaringan lokal ? 

 Bagaimana melakukan konfigurasi pada “icecast 2” server agar dapat 

menampung banyak streamer ? 

 Bagaimana membangun perangkat streamer yang dapat secara simultan 

terkoneksi dengan streaming server? 

 Bagaimana melihat hasil pengujian Quality of Service (QoS) dengan 

parameter delay, jitter, throughput, dan packet-loss ? 

 Berapa waktu transmisi yang dibutuhkan oleh per-client maupun end-to-end 

dalam distribusi multichannel ini? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin Penulis capai dari penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

 Dapat mengimplementasikan sebuah radio streaming multichannel pada 

jaringan local sehingga pendengar memiliki banyak optional dalam memilih 

channel yang diinginkan 

 Membangun Icecast 2 Server yang dapat menampung banyak streamer 

dalam satu server 

 Membangun perangkat streamer yang dapat secara simultan terkoneksi 

dengan streaming server 

 Mengetahui hasil performansi Quality of Service (QoS) dengan parameter 

delay, jitter, throughput, dan packet-loss. Hingga dapat diketahui seberapa 

besar perubahan performansi yang terjadi pada beberapa proses transmisi. 

 Mengetahui berapa waktu transmisi yang dibutuhkan oleh per-client maupun 

end-to-end dalam distribusi multichannel ini.  

 

 

 



4 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang Penulis tetapkan dalam penelitian ini agar tidak 

terlalu jauh menyimpang dari permasalahan pada tujuan antara lain : 

 Pembangunan radio streaming multichannel ini di implementasikan pada 

jaringan lokal 

 Melakukan streaming dalam bentuk audio bukan video 

 Tidak membahas masalah security server dan keamanan informasi 

 Implementasi yang dilakukan menggunakan Linux Ubuntu 12.04 pada sisi 

server, sistem operasi Linux dan Windows pada sisi streamer. 

 Implementasi yang dilakukan tidak membahas teknik kompresi dan 

decomprresi pada data yang distreamingkan 

 Pengujian performansi QoS hanya memfokuskan pada parameter delay, 

jitter, throughput, dan packet-loss 

 Micro web yang dibangun berbasis PHP 

 Tidak terlalu mengedepankan isi dari content yang ada pada micro web 

 Tidak membahas tentang database/basis data 

 Hanya menggunakan IPv4 

 

1.5 Metodologi 

Dalam pengerjaan penelitian tugas akhir ini, akan digunakan sebuah 

pendekatan secara eksperimental, yang dapat di kelompokkan ke dalam beberapa 

sub bahasan. 

1. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur 

kepustakaan on-line, jurnal, maupun dari buku yang membahas mengenai 

server streaming, socket, radio online, pengukuran QoS, maupun 

pembangunan sebuah micro web. Yang nantinya semua itu  digunakan 

sebagai bahan penunjang implementasi.  
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2.  Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan pengolahan 

data perancangan dan implementasi, penulis perlu mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi terlebih dahulu. Bagaimana mengimplementasikan sebuah 

server radio online streaming berbasis Linux pada jaringan lokal, yang 

berisi multichannel radio station sehingga dapat memangkas biaya 

pembangunan sebuah studio radio. Data yang dihimpun dari berbagai 

sumber pun harus sesuai dengan kebutuhan implementasi. Sehingga dapat 

menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir agar memiliki arah 

dan sasaran yang tepat. 

3. Perancangan dan Implementasi 

 

 

Gambar 1.1 Arsitektur Sistem 

Pada sisi server yang menggunakan operating system Linux, 

dibangun jaringan IPv4 dan sekaligus sebagai gateway pada jaringan. 

Icecast 2 server sebagai streaming server ditanam pula pada server guna 

melayani streamer dan broadcasting. Pada icecast 2 server, socket 
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programming digunakan untuk membangun aplikasi jaringan yang bekerja 

dengan sistem client server, karena dengan socket memungkinkan untuk 

melakukan suatu komunikasi data antar streamer - server streamer – 

listener. Dalam pemrograman socket, pada dasarnya ada beberapa langkah-

langkah pemrograman yang mana harus dilakukan sesuai dengan protocol 

yang digunakan. 

Selanjutnya dilakukan konfigurasi-konfigurasi antara lain : 

 Konfigurasi DHCP server 

 Membuka listening-socket baru pada Icecast 2 server 

 Membuat lokasi mount-point sebagai output pada server 

 Meng-embed plugin player pada micro web yang tertanam di 

webserver, dengan sebelumnya menghubungkannya dengan icecast 2 

server, sebagai interface kepada listener 

 

Pada sisi streamer, dalam perancangan dan implementasi ini penulis 

menggunakan SAM broadcaster pada streamer Windows, dan 

menggunakan IDJC pada streamer Ubuntu 12.04 yang nantinya digunakan 

untuk mengantarkan data audio dari streamer kepada streaming server. 

Kedua aplikasi streamer tersebut membutuhkan sinkronisasi yang berbeda 

agar dapat terhubung ke icecast 2 server yang tertanam di streaming server. 

4. Icecast 2 Server 

Icecast adalah free server software untuk streaming multimedia yang 

handal dan mendukung codec AacPlus. Icecast merupakan media streaming  

projek yang dirilis sebagai perangkat lunak server yang bersifat open 

source. Icecast menggunakan program eksternal, disebut “source client” 

yang berasal dari stream yang lebih dikenal sebagai plugin untuk sisi client. 

Icecast mempunyai keuntungan dengan tersedianya source code 

softwarenya, selain itu lebih mudah untuk dioperasikan. 
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5.  Socket Stream 

Socket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi 

antarmesin pada Internet Protocol, dan tentunya tanpa komunikasi ini, tidak 

akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Socket terdiri dari elemen-

elemen utama seperti protocol, local ip, local port, remote ip, dan remote 

port. 

Socket stream memiliki layanan yang berorientasi pada hubungan 

(Connection Oriented Stream Service), maka dapat memberikan jaminan 

layanan yang handal. Layanan stream socket didasarkan pada protocol 

kendali transmisi TCP. Sebelum dua proses dapat kirim/terima data, suatu 

hubungan sudah harus terbentuk. Socket stream membaca aliran data secara 

kontinyu, aliran dua arah tanpa batas rekaman (record). Socket stream 

mengkomunikasikan data secara simultan, socket stream menggunakan 

protocol TCP. seperti yang kita ketahui TCP mengantar data secara 

simultan, sehingga selalu mengecek dan mengirim ulang data jika terjadi 

error. 

Dalam protokol jaringan,TCP/IP. sebuah port adalah mekanisme yang 

mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi 

dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat 

mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di 

dalam jaringan TCP/IP. Sehingga, port juga mengidentifikasikan sebuah 

proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan 

kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan 

yang ada dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16bit (dua byte) 

yang disebut dengan Port Number dan diklasifikasikan dengan jenis 

protokol transport apa yang digunakan, ke dalam Port TCP dan Port UDP. 

Karena memiliki angka 16-bit, maka total maksimum jumlah port untuk 

setiap protokol transport yang digunakan adalah 65536 buah. 
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6. Sekenario Pengujian 

Setelah tahap implementasi berhasil, maka akan dilakukan uji coba 

pada sistem untuk melihat kinerja sistem. Serta menganalisa hasil yang telah 

dicapai apakah sudah sesuai dengan tujuan. Urutan alur pengujian pada 

implementasi di atas bisa dijelaskan sebagai berikut : 

 Penyiar pada PC streamer melakukan siaran dengan memutar lagu 

ataupun suara melalui aplikasi streamer yang sudah ada pada masing-

masing PC streamer. Penyiar yang mengontrol semua aktivitas siaran. 

 Penyiar melakukan koneksi ke sisi server dengan konfigurasi yang 

telah di sinkronisasikan dengan listening-socket dan mount point yang 

tersedia pada server, sehingga hasil siaran dapat terhubung ke server 

streaming icecast 2 server. 

 Server menerima data yang dikirimkan oleh banyak streamer melalui 

lan, dan mengelompokannya sesuai dengan listening-socket dan 

mount point yang sesuai antara konfigurasi yang ada di streamer 

dengan listening-socket dan mount point yang telah dibuka pada 

server. selanjutnya untuk kemudian dilakukan proses broadcasting 

kembali ke jaringan. 

 Listener dapat mendengarkan siaran radio streaming dengan 

sebelumnya melakukan koneksi terlebih dahulu ke jaringan lokal 

server. Kemudian mengakses siaran melalui media player atau 

mengunjungi alamat webserver yang berisi daftar channel radio yang 

ada pada server. 

7. Metode Pengukuran Performansi  QoS dengan Metode E-Model 

Untuk mementukan kualitas layanan suara dalam jaringan IP, harus 

ditentukan terlebih dahulu metode apa yang dapat dijadikan acuan. Hasil 

yang diperoleh nantinya akan sangat berperan penting pada peningkatan 

kualitas suara yang dihasilkan, karena tidak jarang terjadi penurunan tingkat 

kualitas yang diakibatkan oleh transmisi data. Hal yang seringkali menjadi 

penyebab penurunan kualitas suara ini diantaranya adalah delay atau waktu 

yang dibutuhkan oleh suatu paket data dari source node hingga mencapai 

destination dan packet loss atau ketika suatu paket data yang sedang 
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ditransmisikan melalui jaringan mengalami kegagalan sebelum mencapai 

destination. Pendekatan matematis untuk menentukan kualitas suara 

berdasarkan penyebab menurunnya kualitas suara dalam jaringan IP dapat 

digunakan metode E–Model, yaitu metode yang digunakan untuk 

menentukan kualitas suara dalam jaringan IP dan mengukur nilai MOS 

(mean opinion score) berdasarkan rekomendasi ITU-T P.800 [1]. 

8. Penarikan kesimpulan 

Selanjutnya dari hasil penelitian akan ditarik kesimpulan atas 

keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang telah 

dilakukan, baik mengenai kinerja maupun kualitas layanan (QoS) yang 

diujikan. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari 

pembuatan laporan tugas akhir ini, yaitu untuk memudahkan pengembangan 

penelitian ini dikemudian hari. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai 

masukan yang berkaitan untuk pengembangan lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika pembahasan yang digunakan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang diperlukan untuk 

mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan tugas akhir ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan digunakan 

serta prinsip kerja dari system secara keseluruhan, serta desain pengujiannya. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis perancangan . 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan tugas akhir. 


