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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

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

streaming dengan server shoutcast dan icecast. 

Pengambilan data dilakukan dengan pengiriman file audio streaming dengan 

menggunakan aplikasi SAM Broadcaster yang telah dikonfigurasi dengan server Shoutcast 

dan Icecast. Parameter yang akan dicatat adalah throughput, delay, jitter, dan packet loss. 

Parameter-parameter tersebut diamati dengan menggunakan bantuan aplikasi WireShark. 

Pada penelitian ini, dilakukan suatu pengamatan dan analisa terhadap kualitas layanan 

(QoS) dari audio streaming dengan menggunakan pengaturan encoder audio dengan bitrate 

24Kbps, 48Kbps, 96Kbps, dan 128 Kbps. Pengamatan dilakukan dengan beberapa tahap 

yaitu : 

-  Pengamatan dan analisa nilai througput dari audio streaming dengan pengaturan 

encoder bitrate 24Kbps, 48Kbps, 96Kbps, dan 128 Kbps. 

- Pengamatan dan analisa nilai round trip delay dari audio streaming dengan pengaturan 

encoder bitrate 24Kbps, 48Kbps, 96Kbps, dan 128 Kbps. 

- Pengamatan dan analisa nilai rata-rata jitter dari audio streaming dengan pengaturan 

encoder bitrate 24Kbps, 48Kbps, 96Kbps, dan 128 Kbps. 

- Pengamatan dan analisa nilai rata-rata packet loss dari audio streaming dengan 

pengaturan encoder bitrate 24Kbps, 48Kbps, 96Kbps, dan 128 Kbps. 

 Pengamatan parameter-parameter QoS dilakukan dengan cara menangkap atau 

mencapture transmisi paket-paket data audio live streaming dari komputer source atau web 

server ke aplikasi broadcaster untuk kemudian diteruskan ke komputer client menggunakan 

aplikasi WireShark. Berikut cara sederhana dalam menggunakan aplikasi WireShark adalah : 

- Membuka aplikasi Wireshark dan klik tab capture pilih interfaces. Tunggu sampai 

muncul tampilan seperti pada Gambar 4.1. 
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  Gambar 4.1. Tampilan aplikasi Wireshark saat mencapture interfaces 

- Melakukan pengamatan selama kurang lebih 5 menit. 

- Setelah selesai dilakukan pengamatan, klik tab capture dan pilih stop. 

- Memilih jenis protokol yang akan dianalisa. Pada penelitian ini, yang akan dianalisis 

adalah protokol TCP. 

- Mengamati grafik maupun parameter-parameter yang dicatat dengan pilihan-pilihan 

yang terdapat pada tab statistics. 

4.1.  Hasil Analisis Server Shoutcast 

 Parameter yang diukur meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss. 

4.1.1. Throughput 

 Pengukuran throughput dari audio streaming server Shoutcast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata throughput ditunjukkan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Rata-rata througput pada audio streaming server Shoutcast 

Encoder Setting Throughput 

24 Kbps 3 KBps 

48 Kbps 6 KBps 

96 Kbps 13 KBps 

128 Kbps 15 KBps 
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Nilai rata-rata throughput diperoleh dari grafik hasil pengamatan yang 

diperlihatkan dengan bantuan aplikasi Wireshark seperti ditunjukkan pada Gambar 

4.2 (dengan encoder 24 Kbps), Gambar 4.3 (dengan encoder 48 Kbps), Gambar 4.4 

(dengan encoder 96 Kbps), dan gambar 4.5 (dengan encoder 128 Kbps). 

 

     Gambar 4.2. Grafik throughput pada audio streaming server Shoutcast dengan 

            encoder 24 Kbps 

 

 

Gambar 4.3. Grafik throughput pada audio streaming server Shoutcast dengan 

                 encoder 48 Kbps 

 

 

 

 



35 
 

 

Gambar 4.4. Grafik throughput pada audio streaming server Shoutcast dengan 

                 encoder 96 Kbps 

 

 

Gambar 4.5. Grafik throughput pada audio streaming server Shoutcast dengan 

                 encoder 128 Kbps 

 

Dari grafik yang diperoleh dari hasil capture menggunakan aplikasi Wireshark 

dan pengaturan encoder bitrate pada 24 Kbps maka nilai throughput sebesar 3 

KBps, jika menggunakan pengaturan encoder bitrate pada 48 Kbps maka nilai 

throughput sebesar 6 KBps, sedangkan jika menggunakan pengaturan encoder 

bitrate pada 96 Kbps maka nilai throughput sebesar 13 KBps, dan jika 

menggunakan pengaturan encoder bitrate pada 128 Kbps maka nilai throughput 

sebesar 15 KBps. Dengan memperhatikan data-data tersebut, terlihat jelas bahwa 

semakin besar pengaturan encoder bitrate maka semakin besar pula nilai 

throughput. 
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4.1.2. Delay   

Pengukuran delay dari audio streaming server Shoutcast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata delay ditunjukkan pada Tabel 

4.2. 

    Tabel 4.2. Rata-rata delay pada audio streaming server Shoutcast 

Encoder Setting Delay 

24 Kbps 0,21 s 

48 Kbps 0,20 s 

96 Kbps 0,19 s 

128 Kbps 0,18 s 

 

Nilai rata-rata delay diperoleh dari grafik hasil pengamatan yang diperlihatkan 

dengan bantuan aplikasi Wireshark seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6 (dengan 

encoder 24 Kbps), Gambar 4.7 (dengan encoder 48 Kbps), Gambar 4.8 (dengan 

encoder 96 Kbps), dan Gambar 4.9 (dengan encoder 128 Kbps). 

 

 

 

     Gambar 4.6. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Shoutcast 

           dengan encoder 24 Kbps 
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     Gambar 4.7. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Shoutcast 

           dengan encoder 48 Kbps 

 

 

       Gambar 4.8. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Shoutcast 

           dengan encoder 96 Kbps 

 

       Gambar 4.9. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Shoutcast 

           dengan encoder 128 Kbps 
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Pada pengaturan encoder bitrate sebesar 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, dan 128 

Kbps delay yang terjadi sama-sama kecil nilainya dengan delay maksimum rata-rata 

sebesar 200 ms. Dengan delay sebesar itu, maka layanan audio streaming server 

Shoutcast masih memenuhi rekomendasi G.114 ITU-T yang menunjukkan bahwa 

delay sebesar 150 ms s/d 300ms itu merupakan kualitas yang baik untuk layanan 

audio streaming. 

 

4.1.3. Jitter 

Pengukuran jitter dari audio streaming server Shoutcast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata jitter ditunjukkan pada Tabel 

4.3. 

    Tabel 4.3. Rata-rata jitter pada audio streaming server Shoutcast 

Encoder Setting Jitter 

24 Kbps 0 ms 

48 Kbps 0 ms 

96 Kbps 0 ms 

128 Kbps 0 ms 

 

Nilai rata-rata jitter diperoleh dari grafik hasil pengamatan yang diperlihatkan 

dengan bantuan aplikasi Wireshark seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10 (dengan 

encoder 24 Kbps), Gambar 4.11 (dengan encoder 48 Kbps), Gambar 4.12 (dengan 

encoder 96 Kbps), dan gambar 4.13 (dengan encoder 128 Kbps). 
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     Gambar 4.10. Hasil capture nilai jitter pada audio streaming server Shoutcast 

                   dengan encoder 24 Kbps 

 

 

     Gambar 4.11. Hasil capture nilai jitter pada audio streaming server Shoutcast 

        dengan encoder 24 Kbps 
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     Gambar 4.12. Hasil capture nilai jitter pada audio streaming server Shoutcast 

        dengan encoder 96 Kbps 

 

 

     Gambar 4.13. Hasil capture nilai jitter pada audio streaming server Shoutcast 

        dengan encoder 128 Kbps 

 

Jitter dapat terjadi disebabkan oleh lintasan tempuh paket yang berbeda-beda. 

Dalam layanan streaming, nilai jitter yang kecil dan stabil cenderung dibutuhkan 

karena akan memberi laju kedatangan paket yang sifatnya kontinu, sehingga paket-

paket yang datang ke dalam buffer tidak berlebih maupun tidak kurang. 

 Dari hasil pengamatan layanan audio streaming server Shoutcast yang 

diperoleh dengan bantuan aplikasi Wireshark dan pengaturan encoder bitrate 24 
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Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, dan 128 Kbps, maka didapat nilai rata-rata jitter sebesar 0 

ms sehingga dapat dikategorikan memenuhi hasil rekomendasi ITU-T G.114 dan 

QoS yang baik. 

4.1.4. Packet Loss 

 Pengukuran packet loss dari audio streaming server Shoutcast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata packet loss ditunjukkan pada 

Tabel 4.4. 

   Tabel 4.4. Rata-rata packet loss pada audio streaming server Shoutcast 

Encoder Setting Packet Loss 

24 Kbps 0% 

48 Kbps 0% 

96 Kbps 0% 

128 Kbps 0 % 

 

Nilai rata-rata packet loss diperoleh dari grafik hasil pengamatan yang 

diperlihatkan dengan bantuan aplikasi Wireshark seperti ditunjukkan pada Gambar 

4.14 (dengan encoder 24 Kbps), Gambar 4.15 (dengan encoder 48 Kbps), Gambar 

4.16 (dengan encoder 96 Kbps), dan Gambar 4.17 (dengan encoder 128 Kbps). 

 

 

       Gambar 4.14. Hasil capture nilai packet loss pada audio streaming server  

          Shoutcast dengan encoder 24 Kbps 
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      Gambar 4.15. Hasil capture nilai packet loss pada audio streaming server 

         Shoutcast dengan encoder 48 Kbps 

  

 

       Gambar 4.16. Hasil capture nilai packet loss pada audio streaming server 

          Shoutcast dengan encoder 96 Kbps 
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         Gambar 4.17. Hasil capture nilai packet loss pada audio streaming server 

            Shoutcast dengan encoder 128 Kbps 

 

Dari hasil pengamatan grafik yang diperoleh dengan bantuan aplikasi 

Wireshark, nilai rata-rata packet loss untuk layanan audio streaming server 

Shoutcast sebesar 0% atau tidak terdapat packet loss, sehingga sesuai dengan 

rekomendasi ITU-T G.114 bahwa rata-rata packet loss sebesar 0% dikategorikan 

sangat baik. 

 

4.2.  Hasil Analisis Server Icecast 

 Parameter yang diukur meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss. 

4.2.1. Throughput 

 Pengukuran throughput dari audio streaming server Icecast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata throughput ditunjukkan pada 

Tabel 4.5. 

     Tabel 4.5. Rata-rata througput pada audio streaming server Icecast 

Encoder Setting Throughput 

24 Kbps 3 KBps 

48 Kbps 6 KBps 

96 Kbps 12 KBps 

128 Kbps 17 KBps 
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Nilai rata-rata throughput diperoleh dari grafik hasil pengamatan yang 

diperlihatkan dengan bantuan aplikasi Wireshark seperti ditunjukkan pada Gambar 

4.18 (dengan encoder 24 Kbps), Gambar 4.19 (dengan encoder 48 Kbps), Gambar 

4.20 (dengan encoder 96 Kbps), dan Gambar 4.21 (dengan encoder 128 Kbps). 

 

 

Gambar 4.18 Grafik throughput pada audio streaming server Icecast dengan 

                  encoder 24 Kbps 

 

Gambar 4.19. Grafik throughput pada audio streaming server Icecast dengan 

                  encoder 48 Kbps 
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   Gambar 4.20. Grafik throughput pada audio streaming server Icecast dengan 

                   encoder 96 Kbps 

 

   Gambar 4.21. Grafik throughput pada audio streaming server Icecast dengan 

                   encoder 128 Kbps 

 

Dari grafik yang diperoleh dari hasil capture menggunakan aplikasi Wireshark 

dan pengaturan encoder bitrate pada 24 Kbps maka nilai throughput sebesar 3 

KBps, jika menggunakan pengaturan encoder bitrate pada 48 Kbps maka nilai 

throughput sebesar 6 KBps, sedangkan jika menggunakan pengaturan encoder 
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bitrate pada 96 Kbps maka nilai throughput sebesar 12 KBps, dan jika 

menggunakan pengaturan encoder bitrate pada 128 Kbps maka nilai throughput 

sebesar 17 KBps. Dengan memperhatikan data-data tersebut, terlihat jelas bahwa 

semakin besar pengaturan encoder bitrate maka semakin besar pula nilai 

throughput. 

4.2.2. Delay   

 Pengukuran delay dari audio streaming server Icecast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata delay ditunjukkan pada Tabel 

4.6. 

 Tabel 4.6. Rata-rata delay pada audio streaming server Icecast 

Encoder Setting Delay 

24 Kbps 0,08 s 

48 Kbps 0,07 s 

96 Kbps 0,06 s 

128 Kbps 0,05 s 

 

Nilai rata-rata delay diperoleh dari grafik hasil pengamatan yang diperlihatkan 

dengan bantuan aplikasi Wireshark seperti ditunjukkan pada Gambar 4.22 (dengan 

encoder 24 Kbps), Gambar 4.23 (dengan encoder 48 Kbps), Gambar 4.24 (dengan 

encoder 96 Kbps), dan Gambar 4.25 (dengan encoder 128 Kbps). 
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     Gambar 4.22. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Icecast 

             dengan encoder 24 Kbps 

 

 

     Gambar 4.23. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Icecast 

             dengan encoder 48 Kbps 

 

 

 

 

 



48 
 

 

            Gambar 4.24. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Icecast 

              dengan encoder 96 Kbps 

 

 

      Gambar 4.25. Grafik round trip time delay pada audio streaming server Icecast 

              dengan encoder 128 Kbps 

 

Pada pengaturan encoder bitrate sebesar 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, dan 128 

Kbps delay yang terjadi sama-sama kecil nilainya dengan delay maksimum rata-rata 

sebesar 65 ms. Dengan delay sebesar itu, maka layanan audio streaming server 

Icecast masih memenuhi rekomendasi G.114 ITU-T yang menunjukkan bahwa nilai 
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delay yang lebih kecil dari 150 ms itu merupakan kualitas yang sangat baik untuk 

layanan audio streaming. 

 

4.2.3. Jitter 

Pengukuran jitter dari audio streaming server Icecast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata jitter ditunjukkan pada Tabel 

4.7. 

     Tabel 4.7. Rata-rata jitter pada audio streaming server Icecast 

Encoder Setting Jitter 

24 Kbps 0 ms 

48 Kbps 0 ms 

96 Kbps 0 ms 

128 Kbps 0 ms 

 

Dari hasil pengamatan layanan audio streaming server Icecast yang diperoleh 

dengan bantuan aplikasi Wireshark dan pengaturan encoder bitrate 24 Kbps, 48 

Kbps, 96 Kbps, dan 128 Kbps, maka didapat nilai rata-rata jitter sebesar 0 ms 

sehingga dapat dikategorikan memenuhi hasil rekomendasi ITU-T G.114 dan QoS 

yang baik. 

4.2.4. Packet Loss 

 Pengukuran packet loss dari audio streaming server Icecast menggunakan 

pengaturan streaming encoder yang berbeda-beda, yaitu 24 Kbps, 48 Kbps, 96 Kbps, 

dan 128 Kbps. Hasil pengamatan dari nilai rata-rata packet loss ditunjukkan pada 

Tabel 4.8. 

  Tabel 4.8. Rata-rata packet loss pada audio streaming server Icecast 

Encoder Setting Packet Loss 

24 Kbps 0% 

48 Kbps 0% 

96 Kbps 0% 

128 Kbps 0 % 
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Dari hasil pengamatan yang diperoleh dengan bantuan aplikasi Wireshark, 

nilai rata-rata packet loss untuk layanan audio streaming server Icecast sebesar 0% 

atau tidak terdapat packet loss, sehingga sesuai dengan rekomendasi ITU-T G.114 

bahwa rata-rata packet loss sebesar 0% dikategorikan sangat baik. 

 

4.3. Maksimal User yang Dapat Mengakses Layanan Audio Streaming Server 

Untuk dapat mengetahui jumlah maksimal user atau pendengar yang dapat 

mengakses layanan audio streaming server Shoutcast dan Icecast, yang perlu diketahui 

terlebih dahulu adalah limitasi bandwidth yang tersedia pada suatu jaringan. 

Dikarenakan pada penelitian ini, pengukuran dan analisis dilakukan di berbagai tempat 

pada jaringan yang berbeda-beda maka tidak dicantumkan secara pasti nilai maksimal 

pendengar yang dapat mengakses layanan audio streaming ini. Tetapi, dapat 

dirumuskan melalui persamaan 4 untuk mengetahui seberapa banyak user yang dapat 

mengakses suatu layanan audio streaming server Shoutcast dan Icecast adalah sebagai 

berikut : 

Maksimal User  = 
                   

             
     .....[ 4] 

 

 


