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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Video streaming adalah suatu urutan gambar bergerak yang dikirimkan 

dalam bentuk yang telah dikompresi melalui jaringan internet dan ditampilkan 

oleh player ketika video tersebut telah diterima oleh user yang membutuhkan. 

Salah satu aplikasi dari video streaming adalah live streaming. Secara khusus live 

streaming berarti mengambil video untuk selanjutnya dilakukan penyiaran secara 

langsung melalui internet atau jaringan LAN. Dengan kata lain live streaming 

adalah tayangan langsung yang dibroadcast kepada banyak orang dalam waktu 

yang bersamaan dengan kejadian aslinya melalui media data komunikasi baik 

yang terhubung dengan kabel maupun wireless.  

Sedangkan virtual class adalah suatu kelas yang diadakan tanpa tatap muka 

secara langsung antara pengajar dengan mahasiswa, akan tetapi tatap muka itu 

dilakukan secara virtual yaitu dengan memanfaatkan video live streaming. Pada 

sistem ini pengajar juga menyediakan media evaluasi pembelajaran virtual yang 

berupa ujian online serta menyediakan forum untuk para mahasiswanya sebagai 

sarana komunikasi antar mahasiswa dan pengajar, sehingga suasana belajar seperti 

suasana belajar pada kelas yang sebenarnya. Salah satu bentuk aplikasi virtual 

class yang ada saat ini adalah moodle yang merupakan aplikasi yang digunakan 

sebagai media pembelajaran dalam bentuk web yang bersifat open source dan 

dapat di peroleh secara gratis. Keuntungan menggunakan aplikasi moodle adalah 

dukunganya terhadap video dan scripts html sehingga aplikasi ini dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran berbasis multimedia.  

Seiring dengan implementasi video live streaming yang dilakukan akan 

muncul satu permasalahan yaitu server streaming yang digunakan karena hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana melihat video secara real time 

dengan delay yang seminimal mungkin atau bahkan tidak ada delay sama sekali, 

sehingga video dapat dinikmati dengan baik. Pada tugas akhir ini akan 

diimplementasikan video live streaming pada aplikasi moodle dengan Darwin 

streaming server sebagai streaming server karena Darwin streaming server dapat 
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mentransmisikan data digital baik audio maupun video dan dapat 

diimplementasikan pada berbagai platform serta mempunyai kemampuan 

melakukan streaming video ke banyak client. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a) Bagaimana konsep dari virtual class yang akan dibangun? 

b) Bagaimana membangun streaming server dengan menggunakan Darwin 

Streaming Server ? 

c) Bagaimana mengimplementasikan video live streaming pada aplikasi 

Moodle ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa terfokus maka ditentukan 

batasan masalahnya, diantaranya adalah sebagai berikut :  

a) Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu broadcaster, streaming server 

dan web server. 

b) Pembuatan virtual class ini sebatas pemberian materi melalui video 

streaming, soal latihan atau ujian dan sistem diskusi sebagai media Tanya 

jawab berbasis teks. 

c) Aplikasi utama yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah Apache 

web server sebagai web server, Moodle sebagai aplikasi virtual class, 

Wirecast sebagai aplikasi broadcaster video ke streaming server dan 

Darwin Streaming Server sebagai streaming server. 

d) Pada penelitian ini tidak dibahas detail mengenai codec video dan audio 

yang digunakan. 

e) Pada proses pengujian sistem ini, sebagai tahap awal akan digunakan dua 

buah komputer client yang digunakan untuk mengakses video sebagai beban 

untuk menguji kinerja streaming server. 

f) Kinerja streaming server diukur berdasarkan parameter bandwith, jitter dan 

throughput. 
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g) Dan juga penelitian ini tidak membahas media transmisi yang digunakan 

dan aspek keamanan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

a) Dapat menghasilkan suatu metode pembelajaran menggunakan video live 

streaming. 

b) Dapat membangun server streaming menggunakan darwin streaming 

server.  

c) Menghasilkan suatu jaringan LAN yang dapat menjalankan video streaming 

antara komputer server dengan komputer client secara live. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penyelesaian dalam tugas akhir ini dilakukan dengan beberapa tahap, 

diantaranya adalah :  

 

a) Study Pustaka dan Pengumpulan Data 

Melakukan kajian mendalam tentang konsep dan teori-teori yang dapat 

mendukung proses perancangan sistem. Pada tahap ini juga dilakukan 

pengumpulan dokumen – dokumen, referensi, buku, sumber dari internet 

atau sumber – sumber lainnya yang diperlukan untuk merancang dan 

membuat sistem. 

 

b) Perancangan dan Implementasi Sistem  

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan dan implementasi video live 

streaming dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya seperti 1 komputer broadcaster dan 1 unit webcam serta 

microphone, 1 komputer server dan 2 switch serta beberapa komputer client. 

Pengimplementasian sistem yang telah dirancang untuk penyelesaian tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1. Sistem ini terdiri dari 3 bagian yaitu broadcaster, streaming server dan 

web server. 

2. Pengambilan gambar atau video menggunakan sebuah webcam yang 

kemudian video tersebut dikirim ke wirecast pada komputer broadcaster 

untuk diolah dan diencode serta selanjutnya dikirim ke streaming server. 

3. Implementasi ini menggunakan satu server dengan sistem operasi Linux 

Ubuntu 10.04 dan aplikasi utama yang digunakan adalah Darwin 

Streaming Server, Apache Web Server dan Moodle.  

4. Sistem virtual class ini ditampilkan dalam format web base, yang mana 

sistem ini dilengkapi dengan menu login page sebagai authentifikasi, 

sehingga hanya user yang benar-benar valid yang bisa mengakses 

halaman utama website. Setelah berhasil login maka user atau 

mahasiswa dapat mengakses fasilitas-fasilitas yang disediakan pada 

aplikasi virtual class ini, seperti streaming video, diskusi, ujian online 

dan fasilitas lainya yang tersedia di halaman utama user. 

5. Melakukan penelitian dari hasil implementasi video live streaming 

dengan Darwin Streaming Server (DSS) sebagai streaming server.  

 

c) Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dan analisa pada hasil 

implementasi dari sistem yang telah dibuat apakah sesuai dengan harapan 

atau tidak. Parameter-parameter pengujian yang dilakukan adalah : 

1. Layanan authentifikasi yaitu Login.  

2. Performa atau kinerja dari streaming server dan beban jaringan pada sisi 

client dan server yang meliputi Quality of Service (QoS). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
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Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

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

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun teori yag dikaji adalah kajian tentang 

pengenalan Virtual Class, Moodle, Video Streaming, Darwin Streaming Server, 

Wirecast, Apache web server, PHP, MYSQL dan Iperf. 

 

BAB III ANALISA PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

Berisi pembahasan mengenai proses perancangan dan implementasi sistem 

video live streaming pada aplikasi virtual class.  

 

BAB IV PENGUJIAN 

Berisi hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap sistem yang telah 

dibuat. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran-saran. 

 


