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Abstract

Streaming is a technology to play video or audio files in live or by
prerecord of a server machine (web server). Live streaming radio is a
technology information that distributes audio data to many people (viewers)
simultaniously, live broadcast in real time with the data communication
media (network), using wire or wireless as the media. Icecast2 servers
distribute the streaming audio from the source client to the listener. The
parameters used for the analysis of live radio streaming are throughput,
delay and packet loss are all in accordance with the standards
recommended by the ITU-T.
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1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan untuk memperoleh
berbagai macam media informasi salah satunya radio. Pada awal ditemukan oleh
Guglielmo Marconi, radio diciptakan untuk mengirimkan berita jarak jauh tanpa
lewat kawat dan tak bisa dijangkau oleh telegram. Makna penting dari penemuan
Guglielmo Marconi secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 tatkala kapal S.S.
Republic rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio sangat
membantu proses evakuasi para penumpang, semua penumpang dapat diselamatkan
kecuali enam orang penumpang yang tidak selamat [1]. Penyiaran radio dalam skala
komersial dimulai awal tahun 1920, tetapi kepopulerannya tumbuh dengan sangat
cepat diseluruh dunia. Di Indonesia sendiri radio pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1925 dengan nama Bataviase Radio Vereniging (BRV). Inilah akhirnya yang
menjadi jadi awal terbentuknya Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai pelopor
simbol media informasi rakyat Indonesia [2].

Perkembangan radio di Indonesia saat ini sangat cepat, begitu banyak radio
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komersial maupun radio amatir. Tetapi banyak juga keterbatasan pada radio
konvensional. Pertama, frekuensi dalam pembuatan stasiun radio, radio konvensional
menggunakan teknologi tradisional dengan antena sebagai media pemancar. Peraturan
di Indonesia, stasiun radio harus mendaftarkan frekuensinya kepada ORARI.
Keterbatasan kedua, kendala dari jangkauan dari frekuensi radio, radio FM misalnya
hanya mampu menjangkau radius rata-rata 100 km. Keterbatasan ketiga, mahalnya
biaya pembuatan stasiun radio membutuhkan pembelian dan pemeliharaan mixer,
audio amplifier, FM transmitter, antena dan alat-alat yang dibutuhkan untuk
membuat stasiun radio konvensional, ini salah satu alasan yang menjadi hambatan
pembuatan stasiun radio. Keterbatasan keempat, kendala penyiaran yang hanya
dapat dilakukan didalam stasiun radio, adapun penyiaran secara live harus membawa
serta alat pemancar. Dari keterbatasan itulah memunculkan sebuah gagasan bahwa
dengan kemajuan teknologi informasi, dengan proses kompresi dan dekompresi
data, diharapkan para pengguna radio dapat menikmati siaran radio yang diinginkan
dimana saja dan kapan saja melalui internet. Perkembangan teknologi radio inilah
yang disebut dengan layanan Live Streaming Radio.

Live Streaming Radio memungkinkan pendengar dapat mengakses radio
dari belahan dunia mana saja tanpa membutuhkan pemancar. Begitu juga sebagai
penyiar, untuk melakukan proses penyiaran dapat dilakukan dimana saja tanpa harus
berada dalam stasiun radio seperti halnya radio konvensional. Adanya Live
Streaming Radio di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana
diharapkan dapat menambah fasilitas sarana informasi kegiatan akademis dan sarana
hiburan. Selain itu menjadi tempat berinteraksi mahasiswa dengan staff tata usaha,
dosen dan mahasiswa lainya dengan memanfaatkan fasilitas jejaring sosial yang telah
ada.

2. Tinjauan Pustaka

Teknologi streaming menjadi semakin penting seiring pertumbuhan internet,
karena sebagian besar pengguna tidak memiliki akses cukup cepat untuk menggunduh
file multimedia yang besar dengan cepat. Tuntutan ini menjadi dasar untuk pembuatan
media streaming. Pengguna dapat menerima streaming file digital, sementara
sedang menggunduhnya. Dalam pengiriman data dengan metode live, media
streaming bersifat real-time, kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat
keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat
waktu jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Mendukung
multicast dimana penyiaran streaming di internet dapat dimainkan secara bersama-
sama dengan pengguna lainnya, menggunakan konsep one-to many atau point to
multipoint [4]. Streaming yang baik harus mempunyai server streaming yang baik,
stabil dan dapat diakses oleh pendengar secara tak terbatas. Dalam hal ini Icecast2.

Icecast adalah proyek perangkat lunak media streaming yang diciptakan
oleh Jack January Moffitt dan Barath Raghavan dibawah Xiph.org Foundation.
Icecast sengaja dibuat untuk umum dan tanpa berbayar, jadi siapa pun bisa
menggunakan dan memodifikasi. Pada tahun 2001, Icecast2 dirilis untuk dukungan
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multiformat dan skalabilitas. Icecast2 server mendistribusikan hasil streaming
audio dari source client ke para pendengar kemudian memantaunya. Kelebihan
dari Icecast2 terletak pada konfigurasi file icecast.xml yang tidak terlalu rumit,
Icecast2 menyediakan format codec audio AAC+,Ogg vorbis dan Mp3. Pada
penelitian ini menggunakan Mp3, format pengkodean untuk audio digital
menggunakan bentuk kompresi data lossy [18], format codec ini akan berintegrasi
pada web player tanpa perlu tambahan plugins apapun selain flash yang
memungkinkan Icecast2 dapat berintegrasi dengan web server yang akan dibuat
[3]. Selain itu proses broadcasting pun juga dapat didengarkan dengan tiga gadget
mobile terkini (Blackberry, Android, Iphone). Gambar 1 menjelaskan cara kerja
Icecast Server.

Gambar 1 Icecast Server

Quality of Service (QoS) adalah kemampuan menyediakan jaminan dan
performa layanan pada suatu jaringan. QoS sebagai bentuk suatu ukuran atas
tingkatan layanan yang disampaikan ke client. Dimana inti proses streamine adalah
pengiriman harus tiba di tujuan dengan tepat tanpa ada gangguan.Parameter
pengukuran Qos adalah delay, throughput dan packet loss.

Delay adalah keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan
penerima, satuan dari delay adalah milidetik (milisecond). Delay dapat dipengaruhi
oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga waktu proses yang lama [4]. Rekomendasi
ITU-T G.114, 2003 [14] [9], kualitas streaming dapat dilihat dari pengukuran delay
seperti Tabel 1.

Tabel 1 Rekomendasi ITU-T G.114 Untuk Delay [9]

  Kategori Besar Delay 
Sangat bagus 0-150 ms 
Bagus 150 s/d 300 ms 
Sedang 300 s/d 450 ms 
Buruk > 450 ms 

 

Throughput adalah kemampuan sebenarnya dalam suatu jaringan dalam
melakukan pengiriman data. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket
yang sukses diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi
interval waktu tersebut. Persamaan 1 menjelaskan bagaimana cara mencari nilai
throughput [4].
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Packet loss merupakan gambaran parameter suatu kondisi  jumlah total paket
IP yang hilang, dengan seluruh paket IP yang dikirimkan antara source dan
destination, dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan dan
berpengaruh pada semua aplikasi karena mengurangi efisiensi jaringan secara
keseluruhan meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi
tersebut [4].

Tabel 2 Packet Loss yang Baik [4]

Kategori Besar Packet Loss 
Sangat bagus 0 - 3% 
Bagus 3% - 15% 
Sedang 15% - 25% 
Buruk > 25% 

 

Mean Opinion Score (MOS) dalam pengukuran kulitas Absolute Category
Rating (ACR) menggunakan dua parameter pengukuran MOS secara subjektif dan
objektif. Standar penilaian subyektif MOS di keluarkan oleh International
Telecommunication Union (ITU-T) pada tahun 1996 [12]. MOS memberikan
penilaian kualitas suara dengan skala satu sampai lima, dimana satu
merepresentasikan kualitas suara yang tidak direkomendasikan dan lima
merepresentasikan kualitas suara yang sangat memuaskan. Penilaian dengan
menggunakan MOS masih bersifat subjektif karena kualitas pendengaran dan
pendapat dari masing-masing pendengar berbeda-beda. Rekomendasi ITU-T P.800,
1996, kualitas streaming dapat dilihat dari pengukuran kualitas MOS seperti Tabel
3.

Tabel 3 Rekomendasi ITU-T P.800 Untuk Nilai Kualitas Berdasarkan MOS

Skala Keterangan 
1.0 – 2.5 Tidak Direkomendasikan 
2.6 – 3.0 Tidak Memuaskan 
3.1 – 3.5 Kurang Memuaskan 
3.6 – 3.9 Cukup Memuaskan 
4.0 – 4.5 Memuaskan 
4.6 – 5.0 Sangat Memuaskan 

 

Pada penilaian objektif MOS menggunakan pendekatan matematis dimodelkan
dengan E-Model yang distandarkan oleh ITU-T G.107. Pada dasarnya tingkat
penurunan kualitas akibat transmisi data memegang peranan penting terhadap kualitas
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suara yang dihasilkan. Penyebab penurunan kualitas suara diantaranya adalah delay
dan packet loss. Nilai akhir estimasi E-Model disebut dengan R-factor. R-factor
didefinisikan sebagai faktor kualitas transmisi yang dipengaruhi oleh parameter packet
loss dan delay[14][9]. R-factor didefinisikan pada Persamaan 2.

R = 94.2 – Id – Ie (2)

Id adalah faktor penurunan kualitas yang disebabkan oleh pengaruh delay, Ie
adalah faktor penurunan kualitas yang disebabkan oleh teknik kompresi dan packet
loss yang terjadi. Nilai Id ditentukan dari Persamaan 3.

Id = 0.024 d + 0.11(d – 177.3) H(d – 177.3) (3)
Ie = 7 + 30 * ln (1+15 e) (4)

Nilai Ie merupakan metode kompresi yang digunakan pada Persamaan 4.
Nilai R-factor secara keseluruhan dihitung dari Persamaan 5. R adalah faktor kualitas
transmisi, d adalah delay satu arah (ms), H adalah fungsi tangga (Heavyside) dengan
ketentuan H(x) = 0 jika x < 0, lainnya H(x) = 1 untuk x >= 0, e adalah persentase
besarnya packet loss yang terjadi (dalam bentuk desimal)

R = 94.2–[0.024 d+0.11(d–177.3) H(d–177.3)]–[7+30 * ln(1+15 e)]     (5)

Nilai R-factor mengacu ke standar MOS, hubungannya dapat dilihat pada
Tabel 5.Untuk mengkonversi estimasi dari nilai R ke dalam MOS terdapat ketentuan
untuk R < 0,  MOS = 1 , untuk R = 100,  MOS = 5.0 dan untuk 0 < R < 100, MOS
= 1 + 0. 035R + (7x10-6R(R-60)(100-R)).

Tabel 4 Korelasi Antara E-Model  Dengan MOS [9]

MOS r-factor Keterangan 
1,0 – 2,5 0 – 49 Tidak direkomendasikan 
2,6 – 3,0 50 – 59 Tidak memuaskan 
3,1 – 3,5 60 – 69 Kurang memuaskan 
3,6 – 4,0 70 – 79 Puas 
4,1 – 4,5 80 – 89 Memuaskan 
4,6 – 5,0 90 – 100 Sangat memuaskan 

 

3. Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan adalah PPDIOO (prepare, plan, design, implement,
operate, optimize). Ada enam tahap dalam metode PPDIOO yang dibutuhkan
untuk mengoptimalkan kinerja seluruh siklus hidup suatu jaringan [3]. Gambar 2
menjelaskan tahap-tahap dalam metode PPDIOO.
1. Prepare adalah tahap persiapan dari kasus atau masalah yang dihadapi, termasuk

kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk
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mendukung pembangunan model arsitektur Live Streaming Radio.
2. Plan adalah tahapan identifikasi kebutuhan jaringan awal berdasarkan tujuan,

fasilitas, kebutuhan user, dan juga fitur-fitur yang akan ditampilkan pada web
server. Plan disusun untuk membantu pengelolaan tugas, tanggung jawab dan
sumber daya dalam jaringan.

Gambar 2 Metode PPDIOO (Cisco, 2007)

Kebutuhan perangkat lunak menggunakan sistem operasi Windows Server
2003, karena mendukung service untuk komputer server, dan juga karena dukungan
integrasi dari XAMPP dan Icecast Server. Perangkat keras yang digunakan adalah
personal computer (PC), netbook, switch, ethernet card, monitor dan kabel
unshielded twisted pair (UTP). Fitur-fitur penunjang adalah Twitte, Facebook,
Yahoo massanger, Skype, Youtube, Vimeo dan artikel-artikel seputar musik, ilmu
pengetahuan dan informasi akademis. Tabel 5 merupakan planning kebutuhan
perangkat keras untuk membangun sistem Live Streaming Radio.Tabel 6
menunjukkan kebutuhan sistem operasi dan perangkat lunak pada server dan source
client, agar dapat berintegrasi dengan baik.

Tabel 5 Kebutuhan Perangkat keras

Procesor RAM Harddisk Ip Address 
Server  Intel Xeon processor 5500 2GB 80 GB 124.81.113.184 
Source Client Intel Core i5 2GB 500GB 10.76.122.89 

 

Tabel 6 Kebutuhan Perangkat Lunak

Operating System Software 
Server  Windows Server 2003 Xampp (Apache, Mysql) 
    Icecast 
Source Client Windows 7 Sam Broadcaster 
    Skype 

 

Tabel 7 menunjukkan  beberapa fitur yang akan dimanfaatkan untuk menunjang
interaksi antara para pendengar dan penyiar. Design adalah tahap awal pembuatan
model. Setelah kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak ditentukan, kemudian
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dilakukan perancangan model arsitektur jaringan Live Streaming Radio. Pada
arsitektur jaringan Live Streaming Radio akan diimplementasikan komponen utama
client-server. Menggunakan Top-level domain .org menyesesuaikan dengan
domain FTI.

Tabel 7 Fitur Live Streaming Radio

Fitur Live Streaming Radio 
Jejaring Sosial Twitter, Facebook dan Yahoo Massanger 
Artikel Seputar Musik, ilmu Pengetahuan dan Informasi Akademis 
Live interview Skype 
On demand Video Youtube dan Vimeo 
Live Streaming Flash Player 

 

Client akan mengakses Live Streaming Radio melalui DNS, kemudian DNS
Server akan mengidentifikasi dan meneruskan kepada DNS yang dituju yaitu web
server. Didalam web server berintergrasi dengan Icecast2 melalui flash player.
Pada source client menggunakan Sam Broadcaster sebagai pemutar musik dan
sebagai encoder audio yang akan didistribusikan melalui icecast, lalu icecast
memberikan statisik listener yang sedang mendengarkan Live Streaming Radio.
Gambar 3 menunjukkan rancangan arsitektur topologi jaringan Live Streaming Radio
yang akan dibuat.

Gambar 3 Design Topologi Jaringan Live Radio Streaming

Gambar 4 Use Case Diagram Live Streaming Radio
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Gambar 4 menjelaskan Use case diagram dari Live Streming Radio.
Administrator membuat web server dan mengkonfigurasi Icecast server.
Memaksimalkan port yang terbuka agar tidak terjadi tabrakan services di server.
Seorang broadcaster (source client) dapat mengolah isi dari content web dan
menjadi contact person bagi jejaring sosial yang tersedia, untuk berkomunikasi
dengan viewer. Sedangkan viewer dapat menikmati isi web content didalamnya
ada artikel, on demand video dan flash player streaming.

Gambar 5 Arsitektur Jaringan Pengujian Sistem

Gambar 5 menjelaskan design arsitektur pengujian yang akan dibangun dengan
menggunakan lima client wireless pada Kantor FTI dan 25 client wire komputer
pada Lab RX302 yang nantinya secara bersama-sama mengakses Live Streaming
Radio pada http://bitradio.ftiuksw.org. Kemudian akan diamati menggunakan
Command Prompt yang akan didapat rata-rata packet loss dan rata-rata delay,
untuk mengetahui throughput menggunakan PRTG. Pada Lab RX302 client
menggunakan perangkatkeras Intel Pentium IV, RAM 2 GB, Harddisk 80GB,
Operating System Windows XP.

Implement adalah tahap yang merupakan lanjutan dari tahap design dengan
mengacu pada design yang telah dirancang. Hasil dari design diimplementasikan
dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Segala konfigurasi server dilakukan
pada tahap ini. Pada server konfigurasi, server Icecast menggunakan file xml.
Gambar 6 menjelaskan pengaturan password Icecast server. Pengaturan ini nantinya
dapat dimanfaatkan untuk monitoring viewer yang sedang mendengarkan di Live
Streaming Radio.

Gambar 6 Configurasi Icecast

Source client atau broadcaster bersifat mobile (dapat berpindah-pindah
tempat) melakukan proses penyiaran, dimana masih tetap dalam koneksi internet.
Tidak hanya pendengar yang dapat menikmati siaran http://bitradio.ftiuksw.org
dimana saja. Tetapi penyiar juga dapat siaran dimana saja tanpa harus membawa
peralatan seperti halnya radio konvensional, penyiar hanya membutuhkan koneksi
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internet. Source client (penyiar) menggunakan player Sam Broadcaster. Konfigurasi
Sam broadcaster pada komputer source client dengan format audio MP3. yang
nantinya akan di-encoder dengan bitrate 56 kbps dengan mode stereo audio.
Kemudian pilih server details yaitu Icecast, dengan Domain Name System http:/
/bitradio.ftiuksw.org, port 8000, password Icecast yang telah dikonfigurasi pada
server.

Operate adalah tahap pengujian pada sistem yang telah terbangun dengan
memperhatikan rencana dari tahap pertama hingga tahap implement, apakah sesuai
dengan rencana atau masih terdapat kekurangan. Dan menganalisa baik kelebihan
maupun kekurangan yang terdapat pada sistem. Perancangan pengujian sistem
merupakan acuan utama dengan parameter untuk mengetahui kualitas dari Live
Streaming. Parameter yang digunakan ada tiga yaitu Delay, Throughput dan Packet
Loss. Pada komputer Server diintegrasikan apache, mysql dan Server Icecast2.
Konfigurasi basis data Mysql diproteksi agar keamanan content dari web server
nantinya akan tetap terjaga. Gambar 7 menunjukan web server yang telah berhasil
dibuat.

Gambar 7 Tampilan Website Bitradio

Sebelum menjalankan server Icecast, terlebih dahulu memastikan Port yang
kosong dan belum digunakan, services Windows Server lain. Keamanan dari Server
Icecast harus terjaga agar audio tetap terjaga baik sampai kepada pendengar. Server
Icecast ini selain berfungsi sebagai server audio juga berfungsi sebagai monitoring
listener. Port 80 akan digunakan apache sedangkan Icecast menggunakan Port
8000. Gambar 8 menjelaskan configurasi port Icecast.

Gambar 8 Configurasi Port Icecast
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Pada komputer source client akan diinstal Sam broadcaster yang akan
berintegrasi dengan Icecast. Tanda jika telah berhasil berintegrasi dengan server
Icecast adalah Sam broadcaster akan menampilkan jumlah listener dan viewer di
dalam tampilan Sam broadcaster. Gambar 9 menjelaskan jumlah viewer yang
berjumlah 13 listener yang sedang mendengarkan http://biradio.ftiuksw.org.

Gambar 9 Grafik Viewer

Pada hasil pengukuran throughput layanan Live Streaming Radio selama
dua jam (pukul 10.00-12.00) adalah 386 kbps. Garis biru menunjukkan lalu lintas
yang masuk kedalam server, garis kuning adalah lalu lintas data yang keluar dari
server (traffic out), dan garis hijau merupakan jumlah data keduannya (traffic
total). Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa dalam penggunaan sebanyak 30
client secara bersamaan membutuhkan throughput 386 kbps. Gambar 10
menjelaskan grafik hasil rata-rata throughput ketika Live streaming radio yang
diakses secara bersamaan.

Gambar 10 Throughput Bitradio.ftiuksw.org

Pada hasil pengukuran delay layanan live streaming radio selama empat
jam pengujian, dapat dilihat rata-rata delay wire sebesar 150 ms, dan rata-rata
delay wireless sebesar 176 ms. Perbedaan jumlah rata-rata delay tinggi pada
wireless, dikarenakan media yang digunakan adalah udara. Tetapi juga dikarenakan
faktor free path loss dan absorption, sebagai faktor-faktor penghambat transmisi
signal ini pernah diujikan [15]. Tabel 8 menjelaskan rata-rata delay wire dan delay
wireless.

Tabel 8 Rata-rata Delay

Lokasi Jumlah User Koneksi 
Average Delay 

(ms) 
RX302 25 Wire  150 
Kanfak 5 Wireless 176 
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Packet Loss dapat disebabkan beberapa faktor, seperti lalu-lintas pada router
sangat padat dan ketika jumlah hop yang dilalui terlalu banyak, dalam hal ini packet
loss pada client [16]. Dari hasil pengukuran packet loss layanan live radio
streaming didapat jumlah packet loss rata-rata wireless 4.4% dan wire 3.2% .
Tabel 9 menjelaskan rata-rata packet loss wire dan rata-rata paket loss wireless
dalam persentase.

Tabel 9 Packet Loss (%)

Lokasi Jumlah User Koneksi 
Average Packet 

loss (%) 

RX302 25 Wire 3.2 

Kanfak 5 Wireless 4.4 
 

Pengujian MOS dibagi menjadi dua, pengujian kualitatif dan pengujian metode
E-Model. pengujian pertama dilakukan dengan cara melakukan survei terhadap 40
orang mahasiswa FTI-UKSW dan meminta pendapat tentang kualitas dari live
streaming, untuk menilai kualitas suara, output suara, dan kualitas pergantian
halaman web dengan memberikan suatu nilai, dari nilai terendah satu sampai nilai
tertinggi lima, kemudian dari hasil tersebut dapat dicari MOS [11].

Gambar 11 Grafik MOS Kualitas Suara

Pengujian yang digunakan untuk mencari MOS, menggunakan jaringan Wireless
di kantor fakultas FTI. Pengujian pertama untuk mengetahui kualitas suara yang
dihasilkan dari Live Streaming Http://bitradio.ftiuksw.org didapat nilai rata-rata
MOS 4,4. Nilai rata-rata ini masuk dalam kategori baik. Gambar 11 menjelaskan
grafik hasil survei mahasiswa FTI terhadap kualitas suara Live Streaming Radio.
Dalam pengujian ouput suara, dalam hal ini loudness atau keras tidaknya suara dan
kejelasan tutur kata penyiar. Menghasilkan nilai MOS 4,3, masuk dalam kategori
baik. Gambar 12 menjelaskan grafik hasil survei terhadap mahasiswa FTI pada
kualitas suara Live Streaming Radio. Karena implementasi live streaming radio
menggunakan halaman web, maka pengujian pergantian halaman web apakah dapat
diterima.
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Gambar 12 Grafik MOS Output Suara

 Perpindahan content web dari artikel ke artikel lainnya cukup dapat diterima
viewers. Hasil dari pengujian didapat nilai MOS 4,3, masuk dalam kategori baik.
Gambar 13 menjelaskan grafik hasil survei terhadap mahasiswa FTI pada pergantian
halaman Web Live Streaming Radio.Setelah didapat nilai MOS pertama dengan
pencarain parameter secara subyektif dengan standard (ITU-T P 800). Kemudian
dilakukan pengujian MOS kedua  dilakukan dengan pendekatan E-model yang
distandarkan oleh ITU-T G.107. Standar penilaian MOS memberikan penilaian
kualitas suara dengan skala satu sampai lima, dimana satu merepresentasikan kualitas
suara yang paling buruk dan lima merepresentasikan kualitas suara yang paling baik.

Gambar 13 Grafik MOS Pergantian Halaman Web

 Nilai akhir estimasi E-Model disebut dengan R-factor. Pada perumusan E-
model diambilkan nilai dari data dari analisis delay dan paket loss. Nilai delay rata-
rata wireless adalah 150 ms dan nilai rata-rata paket loss wire 3%. R-factor
dirumuskan dalam Persamaan 6.

R = 94.2– [0.024 d + 0.11(d–177.3) H(d – 177.3)] – [7+30 * ln(1+15 e)]
R = 94.2–[(0,024*150) + 0,11(150–177,3) 0(150-177,3)]–[7+30 * ln(1+15*0.03)]
R = 94,2– [3,6 + 0,11 (-27,3) (0)]–[18.1]
R = 94,2-[3,6+(– 3,003)]–18.1
R = 94,2-0.597-18.1
R = 75.503

Setelah didapatkan nilai R, maka dapat diketahui penskalaan nilai MOS dengan
cara mengkonversikan nilai r-factor ke dalam nilai MOS. Ketentuan konversi nilai
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R-factor ke MOS yaitu untuk R<0, MOS = 1, untuk R=100, MOS=4.5 dan untuk
0<R<100, MOS=1+0,035R+(7x10-6 R(R-60)(100-R)). Karena R diantara 0 hingga
100 (0<R<100) maka dapat diketahui nilai MOS.

MOS = 1+ 0,035R + 7x10-6 *R(R-60)(100-R)
          = 1+ (0,035*75.503)+7*10-6 *75.503 (75.503-60)(100-75.503)
          = 1+ (0,035*75.503)+7*10-6 *75.503 (15.503* 24,497)
          = 1+ (0,035*75.503)+7*10-6 *75.503* 379,776691
          = 1+ (0,035*75.503)+7*10-6 *28674,302151473
          = 1+ (0,035*75.503)+0,200720115030311
          = 1+2,642605+ 0,200720115030311
          = 3,843325115030311
MOS = 3,8

Nilai R-factor yang didapat dari pengujian adalah 75,503. Nilai tersebut
dikategorikan puas standarisasi ITU G.107. Sedangkan nilai MOS wire adalah 3.8.
Nilai ini juga dikategorikan puas menurut standarisasi ITU P.800. Sehingga korelasi
antara nilai R-factor dengan MOS menghasilkan nilai dalam kategori puas. Pada
pengujian nilai MOS selanjutnya terhadap media wireless didapat nilai delay rata-
rata wire adalah 176 ms dan nilai rata-rata paket loss wire 4%. R-factor dirumuskan
dalam Persamaan 7.

R = 94.2–[0.024 d+0.11(d–177.3) H(d–177.3)]–[7+30*ln(1+15 e)]
R = 94.2–[(0,024 * 176)+0,11(176–177,3) 0(176-177,3)]–[7+30*ln(1+15*0.04)]
R = 94,2–[4,224+0,11(-1,3) (0)]–[21.1]
R = 94,2-[4,2+(– 0,143)]–21.1
R = 94,2-4.081-21,1
R = 69,019

Karena R diantara 0 hingga 100 (0<R<100) maka dapat diketahui nilai MOS
MOS = 1+0,035R+7x10-6*R(R-60)(100-R)
          = 1+(0,035*69,019)+7*10-6 *69,019 (69,019-60)(100-69,019)
          = 1+ (0,035*69,019)+7*10-6 *69,019 (9,019* 30,981)
          = 1+ (0,035*69,019)+7*10-6 *69,019* 279,417639
          = 1+ (0,035*69,019)+7*10-6 *19285,126026141
          = 1+ (0,035*69,019)+0,134995882182987
          = 1+2,415665+ 0,134995882182987
          = 3,550660882182182987
MOS = 3,5

Nilai R-Factor hasil pengujian adalah 69,019, nilai tersebut dikategorikan
kurang memuaskan ITU-T G.107. Sedangkan nilai MOS wireless didapat 3.5 juga
dalam katagori tidak memuaskan menurut standarisas ITU-T P.800. Walaupun dalam
kenyataannya dilapangan suara yang dihasilkan Live Streaming Radio tidak putus-
putus. Delay dan Packet loss yang tinggi pada wifi FTI UKSW (Hotwds)
menunjukan bahwa bandwith di sisi client juga menentukan untuk proses streaming.

Optimize adalah tahap optimasi dari sistem yang dirancang dan di
implementasikan dengan mengacu pada hasil analisis sesudah tahap operate. Proses
optimize digunakan untuk memperbaiki hasil dari analisis sebelum dilakukan optimasi
sistem, sehingga sistem mengalami perbaikan dan hasil maksimal dapat dicapai.Dalam
implementasinya, source client dapat melakukan penyiaran dari mana saja dengan
menggunakan koneksi internet. Tetapi source client juga tetap menggunakan
bandwith yang baik agar proses encode tidak putus, karena dapat menggangu
proses penyiaran. Minimal dengan koneksi internet 56 Kbps untuk source client.
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Sedangkan pada listener, diperlukan koneksi internet minimal mulai dari 13 kbps
[10].

4. Simpulan

Berdasarkan hasil implementasi perancangan dan pembangunan Live
Streaming Radio pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya
Wacana, bahwa live radio streaming dapat memberikan solusi dari masalah yang
ada pada radio konvensional dan layak untuk digunakan. Kendala masalah jangkuan
frekuensi radio pada radio konvensional teratasi, dimana live streaming radio dapat
menjangkau pasar atau audience diseluruh dunia. Dengan pemakaian bandwith
mulai 13 kbps per client, membuat live streaming radio dapat diakses client apa
saja, bahkan dengan smartphone dengan koneksi 3G dam 4G. Dari hasil pengujian
hasil MOS pertama didapat 40 responden untuk mengakses live streaming radio
menggunakan wireless di Kantor Fakultas Teknologi Informasi didapatkan nilai MOS
4.5 masuk dalam kategori baik berdasarkan ITU-T P.800, pada output suara yang
dihasilkan didapat nilai MOS 4.3 juga dalam kategori baik sedangkan pada proses
pergantian halaman didapat nilai MOS 4.3 dalam kategori baik. Sedangkan dari
hasil pengujian MOS kedua melalui pendekatan matematis E-model, didapat nilai
R-factor yang didapat dari pengujian adalah 75.503. Nilai tersebut dikategorikan
puas standarisasi ITU G.107. Sedangkan nilai MOS wire adalah 3.8. Nilai ini juga
dikategorikan puas menurut standarisasi ITU P.800. Sehingga korelasi antara nilai
R-factord dengan MOS menurut hasilnya masuk dalam kategori puas, sedangkan
nilai R-Factor yang didapat dari pengujian adalah 69,019, nilai tersebut dikategorikan
kurang memuaskan ITU-T G.107. Sedangkan nilai MOS wireless 3.5 juga dalam
katagori tidak memuaskan menurut standarisasi ITU-T P.800. Walaupun dalam
kenyataan di lapangan suara yang dihasilkan Live Streaming Radio tetap baik.
Dibutuhkan bandwith yang baik pada sisi client maupun pada source client jika
ingin melakukan proses streaming. Minimal dengan koneksi internet 56 Kbps untuk
source client untuk melakukan penyiaran.
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