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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Media massa dapat dibedakan kedalam media elektronik seperti : Radio, 

TV, Film dan media cetak seperti : Surat kabar, Majalah, Pamflet, Buku dan lain-

lain. Salah  satu media massa yang umum digunakan adalah radio.  Radio sebagai 

salah satu media massa memiliki karakteristik cepat dalam menyampaikan pesan, 

luas jangkauannya dalam arti tidak mengenal medan, tidak terikat waktu, ringan 

dan dapat dibawa kemanapun, murah dan tidak memerlukan banyak konsentrasi 

karena radio hanya untuk didengarkan. Menurut Peraturan Pemerintah No : 55 

tahun 1977 , radio siaran adalah pemancar radio yang langsung ditujukan kepada 

umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media. 

(Effendy, 1983:187).  

Seiring dengan kemajuan teknologi , radio fisik saat ini telah berkembang 

menjadi radio berbasis website atau online maupun melalui smartphone. 

Smartphone merupakan istilah untuk ponsel yang memiliki kemampuan canggih 

yang mampu menjalankan aplikasi layaknya sebuah komputer. Smartphone  

khususnya berbasis android semakin marak digunakan oleh penggemar gadget.  

Android adalah sistem operasi Mobile Phone berbasiskan Linux. Android 

bersifat open source yang source codenya diberikan secara gratis bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka agar dapat berjalan di Android. 

Google mengibaratkan Android sebagai sebuah tumpukan software. Setiap lapisan 

dari tumpukan ini menghimpun beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi 

spesifik dari sistem operasi. Alasan pengguna smartphone memilih smartphone 

berbasis android adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasinya dan fitur 

aplikasi yang beraneka ragam.  Android juga memberikan kemudahan bagi 

developer untuk membuat atau mengembangkan aplikasi berbasis android. Hal itu 

yang menjadi alasan utama pemilihan judul dan pembuatan aplikasi untuk tugas 

akhir “Implementasi Radio Streaming RCBFM pada Platform Android. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

 Bagaimana perancangan aplikasi radio online pada platform android ? 

 Bagaimana menyambungkan aplikasi android ke siaran live streaming 

radio ? 

 Bagaimana menambahkan info/timeline dan gambar sehingga dapat 

ditampilkan pada aplikasi? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah : 

 Membangun aplikasi radio online pada platform android 

 Mengetahui mekanisme untuk menghubungkan aplikasi android ke siaran 

streaming radio live 

 Mengetahui cara menambahkan info/timeline dan gambar dari server 

(penyiar radio) sehingga dapat ditampilkan pada aplikasi yang digunakan 

oleh client (pengguna aplikasi) 

 

1.4 Batasan masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

 Aplikasi ini untuk pemutaran radio RCBFM secara online pada perangkat 

mobile berbasis Android. 

 Aplikasi menggunakan pemrograman php , html5 dan javascript yang 

diimplementasikan pada android menggunakan  phonegap. 

 Output berupa streaming audio dan tampilan informasi  

 Informasi /timeline diinputkan dari website radio dan ditampilkan pada 

aplikasi pada handphone berbasis android 
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1.5 Metodologi  

1.5.1   Studi Litelatur : 

  Studi literatur dalam penelitian ini adalah mempelajari teori, baik berupa 

buku, jurnal dan tutorial yang membahas tentang android dan pembuatan radio 

streaming online pada android. 

 

1.5.2   Pengumpulan data : 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung penelitian adalah 

pengumpulan data pada radio RCBFM mengenai informasi yang perlu 

ditampilkan pada radio streaming. 

 

1.5.3  Perancangan dan  Implementasi : 

Perancangan dan implementasi yang dilakukan untuk membangun 

sebuah aplikasi radio streaming pada android antara lain :  

 Perancangan aplikasi dengan membuat alur diagram 

 Pembuatan desain interface aplikasi 

 Penginstallan software pendukung 

 Perancangan dan pembuatan sistem untuk menghubungkan website radio 

streaming dengan ponsel 

 Penggabungan sistem-sistem yang ada menjadi satu aplikasi radio 

streaming online berbasis android 

 

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, sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II      Dasar Teori 

Berisi dasar teori mengenai Android, Inisiasi android SDK, AVD 

Manager, Eclipse. Radio Streaming dan Shoutcast 

BAB III     Analisa dan Perancangan Sistem 
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 Berisi perancangan sistem untuk implementasi Radio Streaming 

RCBFM pada platform Android 

BAB IV     Implementasi dan Pengujian 

                  Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan  pada bab sebelumnya. 

BAB V      Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


