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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan tujuan, latar belakang masalah, spesifikasi tugas dan 

sistematika penulisan skripsi. 

1.1. Tujuan 

 Melakukan analisis kualitas layanan (QOS) aplikasi audio streaming server 

menggunakan shoutcast dan icecast. Dari hasil analisis yang didapat, maka akan dilakukan 

pengujian sejauh mana kualitas performansi audio streaming server sesuai dengan parameter 

yang digunakan yaitu delay, packet loss, jitter, dan throughput. Selanjutnya akan dibuat suatu 

perbandingan antara kualitas layanan aplikasi audio streaming server menggunakan shoutcast 

dengan icecast. 

1.2. Latar Belakang Masalah 

Audio streaming merupakan proses pengiriman data audio secara terus-menerus yang 

dilakukan  secara broadcast, multicast maupun unicast melalui jaringan internet. Dengan 

hadirnya teknologi streaming, ukuran file audio dapat dikompresi atau disusutkan agar 

mudah ditransfer melalui jaringan internet. File audio yang terletak pada sebuah server dapat 

dijalankan pada perangkat client sesaat setelah ada permintaan dari pengguna sehingga proses 

untuk mengunduh sebuah file yang memerlukan waktu cukup lama dapat dihindari. 

Saat file audio dijalankan dengan streaming, akan terbentuk sebuah buffer pada 

perangkat client, kemudian data audio tersebut akan mulai diunduh ke dalam buffer yang 

telah terbentuk di perangkat client. Dalam hitungan waktu detik, buffer telah terisi penuh dan 

file audio akan dijalankan oleh sistem secara otomatis. Sistem akan membaca informasi dari 

buffer dan tetap menjalankan proses unduh file, sehingga proses streaming dapat terus 

berlangsung. 

Untuk memastikan pengguna teknologi audio streaming mendapatkan performansi 

yang handal, maka dibutuhkan analisis Quality of Service (QoS) yaitu kemampuan suatu 

jaringan menyediakan layanan yang baik. Tujuan QoS didesain adalah untuk mengetahui 

sejauh mana suatu jaringan dengan jumlah bandwidth yang tersedia dapat mengatasi delay 

dan jitter. Parameter yang digunakan QoS antara lain delay, jitter, packet loss, dan 

throughput.  
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1.3.   Spesifikasi 

Berdasarkan surat keputusan nomor : 43/I.3/FTEK/VI/2015 tentang perincian tugas 

skripsi yang dikerjakan adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan merealisasikan sistem audio streaming dengan server shoutcast. 

2. Merancang dan merealisasikan sistem audio streaming dengan server icecast. 

3. Merancang dan merealisasikan arsitektur audio streaming hingga klien / user dapat 

mengakses layanan live audio streaming melalui web page audio streaming. 

4. Mengambil data dan melakukan analisa QoS menggunakan wireshark dengan 

parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput. 

5. Membuat data perbandingan dari kedua aplikasi audio streaming server shoutcast dan 

icecast dengan mengubah pengaturan encoder 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, dan 128 

Kbps. 

6. Mengukur dan memperhitungkan limitasi bandwidth dan maksimal jumlah user untuk 

menjaga kualitas dari kedua aplikasi secara optimal. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu: 

 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini berisi tujuan, latar belakang masalah, spesifikasi  dan sistematika penulisan. 

Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisi dasar teori tentang audio streaming, server shoutcast, server icecast, dan 

quality of service (QoS) untuk aplikasi audio streaming. 

Bab III Perancangan Sistem 

Bab ini berisi perancangan sistem audio streaming dengan server shoutcast dan icecast. 

Bab IV Pengujian dan Analisis 

Bab ini berisi hasil pengujian dan analisis kualitas layanan untuk aplikasi audio 

streaming dengan server shoutcast dan icecast. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat digunakan untuk pengembangan 

kualitas layanan aplikasi audio streaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


