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1. Pendahuluan

Teknologi streaming adalah suatu teknologi untuk memainkan atau
menjalankan file audio maupun video dari sebuah server streaming baik secara
langsung maupun direkam terlebih dahulu. Teknologi ini sangat membantu user yang
ingin memainkan file audio maupun video secara langsung tanpa harus mengunduh
file tersebut terlebih dahulu. File streaming harus melalui proses encoding terlebih
dahulu agar dapat dikirim melalui jaringan sesuai dengan kecepatan jaringan dan
aplikasi yang digunakan untuk memainkan file tersebut. Live streaming merupakan
salah satu teknologi streaming yang digunakan untuk menjalankan sebuah file audio
video secara real time. File audio atau video pada teknologi live streaming hanya
bisa dimainkan pada saat tertentu saja karena penyampaiannya dilakukan secara
langsung. Teknologi ini sangat membantu dalam penyampaian informasi. Sebagai
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contoh, di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana sering
diadakan seminar dan workshop. Pada kegiatan tersebut sering kali dibatasi jumlah
pesertanya. Dengan memanfaatkan teknologi streaming dimungkinkan jumlah peserta
yang tidak terbatas untuk mengikuti kegiatan tersebut melalui sarana informasi seperti
komputer atau notebook. Pengimplementasian teknologi live streaming bukanlah
hal yang sulit dilakukan. Selain itu, teknologi live streaming dapat diakses melalui
web sehingga memudahkan user dalam mengaksesnya. Oleh sebab itu dibutuhkan
sebuah perancangan live streaming berbasis web. Perancangan live streaming
membahas tentang bagaimana melakukan pengambilan data berupa audio dan video
dari suatu input device seperti DV Camera. Data audio dan video dari input device
ditempatkan pada sebuah streaming server sebagai sumber streaming kemudian
di broadcast ke jaringan intranet dalam bentuk halaman web. Implementasi live
streaming berbasis web diterapkan pada jaringan intranet yang mempunyai
bandwidth lebih besar dibandingkan jaringan internet. Setelah itu dilakukan analisis
untuk menentukan video bitrate dan jumlah user yang cocok untuk mengakses live
streaming. Selain itu bertujuan untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam
memperoleh informasi secara jelas pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas
Kristen Satya Wacana untuk penyampaian informasi.

2.  Tinjauan Pustaka

Penerapan teknologi streaming dalam pengembangan sistem informasi sudah
cukup banyak digunakan. Dalam artikel yang berjudul Streaming Technology,
dinyatakan bahwa penggunaan teknologi streaming dapat mempermudah dan
memperjelas penyampaian informasi secara langsung. Hal ini dikarenakan teknologi
streaming telah mendukung pengiriman file berupa audio maupun video secara
realtime [1].  Pada penelitian sebelumnya yang terdapat pada jurnal dengan judul
Perancangan dan Implementasi Video On Demand pada Jaringan Lokal didapatkan
bahwa penerapan teknologi streaming dengan metode video on demand sudah
cukup baik diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan sistem VOD yang dibuat dapat
melayani tiga client sekaligus dengan sistem transmisi unicast [2]. Penelitian lainnya
yaitu pada jurnal dengan judul Analisis Performansi Live Streaming pada Jaringan
HSDPA. Pada penelitian ini dilakukan analisis QoS (Quality of Service) pada
jaringan HSDPA menggunakan satu server, dua server dan tiga server. Hasil analisis
QoS menunjukkan nilai throughput satu server sebesar 80,014kbps, dua server
sebesar 203,808kbps dan tiga server sebesar 206,098kbps. Nilai delay untuk
ujicoba satu server sebesar 54,58 ms,dua server sebesar 44,40 ms dan ujicoba
tiga server sebesar 51,37 ms. Nilai jitter untuk ujicoba satu server sebesar 51,40
ms,dua server sebesar 46,61 ms dan tiga server sebesar 40,94 ms. Sedangkan
nilai packet loss untuk ujicoba satu server adalah nol packet (0%),dua server
sebesar tujuh packet (0,4%) dan tiga server sebesar sembilan packet (0,5%). Dari
hasil parameter QoS tersebut didapatkan bahwa secara umum kualitas suara dan
gambar yang dihasilkan pada live streaming dengan beban satu sampai tiga server
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sudah cukup baik[3]. Berdasarkan peneltian terdahulu, maka muncullah keinginan
untuk merancang dan mengimplementasikan teknologi live streaming. Teknologi
live streaming pada penelitian ini diterapkan pada jaringan intranet Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana dengan menggunakan 30
user. Setelah itu dianalisis hasil pengimplementasian live streaming. Streaming adalah
salah satu teknologi untuk mengirimkan file audio maupun video yang telah di kompresi
secara terus-menerus tanpa menunggu proses download selesai. Teknologi
streaming melibatkan proses encoding terhadap isi dari data. Data tersebut  kemudian
ditransmisikan melalui suatu jaringan kabel atau nirkabel sehingga client tujuan dapat
mengakses data tersebut dengan melalui proses decoding terlebih dahulu. Metode
penyampaian media streaming terbagi menjadi tiga cara yaitu On Demand,Live,
Simulated Live.

On Demand merupakan metode penyampaian konten streaming dengan cara
menyimpan terlebih dahulu file tersebut ke sebuah media penyimpanan. Metode ini
memungkinkan user dapat memilih dan mengontrol file yang ingin dimainkan. Live
merupakan metode penyampain konten streaming secara realtime tanpa menyimpan
file terlebih dahulu. Pada metode ini user tidak dapat melakukan playback terhadap
konten streaming yang dimainkan. Metode ini biasa dikenal dengan siaran langsung.
Simulated Live merupakan metode penyampaian konten streaming yang hampir
sama dengan metode Live,tetapi pada metode ini dilakukan proses perekaman
terlebih dahulu pada konten streaming yang ingin disampaikan. Metode ini biasa
dikenal dengan siaran tunda. Sedangkan untuk cara pengiriman data ke jaringan
pada teknologi streaming terbagi menjadi tiga cara yaitu unicasting,splitting dan
multicasting [4].

Unicasting adalah cara pengiriman data satu ke satu host dalam jaringan
komputer. Unicasting merupakan metode paling sederhana karena hanya
membutuhkan sedikit konfigurasi atau tidak dikonfigurasi. Splitting adalah cara
pengiriman data ke komputer tujuan dengan cara membagi-bagi aliran data yang
ditransmisikan. Splitting dapat mengurangi beban lalu lintas jaringan dan
memungkinkan untuk memainkan siaran lain secara bersamaan. Multicasting adalah
cara pengiriman data ke banyak komputer di dalam jaringan ataupun di luar jaringan.
Metode ini biasa digunakan dalam jaringan komputer yang menyediakan pengiriman
data secara multicast.Quality of Service (QoS) dapat didefinisikan sebagai suatu
pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk
mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu layanan. Melalui QoS,seorang
network administrator dapat memberikan prioritas trafik tertentu. Dengan adanya
QoS di jaringan komputer, network administrator memiliki kemudahan untuk
mengontrol aliran dan kejadian-kejadian yang ada melalui pengamatan trafik pada
jaringan[5]. Tujuan utama QoS adalah memberikan prioritas kepada trafik tertentu
yang mencakup bandwidth yang tetap,delay serta jitter yang terkontrol dan
pengurangan packet loss. Parameter-parameter yang digunakan dalam QoS yaitu
delay, packet loss, throughput dan  jitter. Delay adalah waktu yang diperlukan
saat data dikirim sampai data diterima. Packet loss adalah perbandingan seluruh
paket data yang hilang dengan seluruh paket data yang dikirimkan antara sumber
dan tujuan. Throughput adalah kecepatan sebenarnya dari proses pengiriman data
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yang diukur dalam waktu tertentu dan kondisi jaringan tertentu. Throughput
dapatdilihat dengan membandingkan jumlah paket yang datang dengan jumlah paket
yang dikirim pada satuan waktu tertentu. Throughput diukur dalam satuan bps
(bits per second). Jitter merupakan variasi dari delay atau variasi dari kedatangan
suatu paket dari sumber ke tujuan. Jitter dapat menyebabkan packet loss pada
kecepatan transmisi yang tinggi. Jitter disebabkan karena adanya peningkatan dari
trafik jaringan yang mengakibatkan pada penyempitan bandwidth.

Mean Opinion Score (MOS) adalah cara untuk mengukur kualitas layanan
streaming dengan berdasarkan opini seseorang atau hasil dari QoS. Metode ini
menghasilkan nilai-nilai yang menunjukkan kualitas layanan streaming pantas atau
tidak untuk diterapkan. Terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk
mendapatkan nilai MOS [6]. Estimasi MOS standar merupakan metode standar
yang digunakan untuk menilai kualitas audio dan video pada jaringan komputer.
Metode ini bersifat subjektif  karena hasil diperoleh dari pendapat seseorang melalui
pengujian dengan conversation test dan listening test. Standar yang digunakan
berdasarkan ITU-T P.800 tentang penentuan kualitas transmisi berdasarkan subjektif.
Estimasi MOS dengan metode E-model ITU-T G.107 merupakan metode yang
digunakan untuk mengukur kualitas suara berdasarkan hasil dari QoS. Nilai akhir
dari metode E-model berupa R faktor. R Faktor dapat didefinisikan sebagai penurunan
kualitas suara yang disebabkan oleh beberapa parameter seperti packet
loss,delay,encoding dan decoding. Estimasi pengukuran MOS berdasarkan
pengujian jaringan merupakan metode untuk mengukur kualitas video menggunakan
MPQM (Moving Picture Quality Metric) berdasarkan riset yang dilakukan di
Universitas California Los Angles (UCLA). Nilai MOS pada metode ini berkisar
antara lima untuk kualitas sangat bagus sampai satu untuk kualitas buruk.

3.  Metode Perancangan

Metode penelitian yang digunakan adalah PPDIOO atau yang dikenal dengan
network lifecycle. Pada metode PPDIOO terdapat beberapa tahap yang terdiri
dari prepare, plan, design, implement, operate dan optimize. Metode ini digunakan
untuk mengetahui perkembangan sistem pada jaringan yang digunakan[7].  Prepare
adalah tahap untuk melakukan penyusunan rencana kerja agar penelitian dapat
terorganisir dengan baik dari segi keuangan maupun dari strategi yang digunakan.
Pada tahap ini juga dilakukan pendalaman yang lebih tentang live streaming beserta
pemahaman terhadap jaringan komputer yang nantinya digunakan. Plan adalah
tahapan yang dijadikan sebagai parameter dan perlu mendapat perhatian sebelum
merancang sebuah sistem pada jaringan komputer. Pada tahap ini dilakukan analisis
kebutuhan hardware dan kebutuhan software. Design adalah tahap untuk membuat
gambaran dan susunan dari sistem yang dibuat. Pada tahap ini dilakukan desain
topologi jaringan dan halaman web yang digunakan dalam perancangan dan
implementasi live streaming. Desain topologi jaringan yang digunakan adalah
arsitektur jaringan yang telah ada pada ruangan RX302 dan kantor Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Pada ruangan RX302 digunakan satu
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PC sebagai server dan 30 PC sebagai client seperti terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 2 Topologi Jaringan Kanfak FTI UKSW

Diagram konteks dari website live streaming dapat dilihat pada Gambar 3.
Diagram konteks menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luar. Pada
diagram konteks website live streaming terdapat dua entitas dan satu proses. Entitas
terdiri dari admin dan guest.

 

Admin Guest
0

Website Live 
Streaming

username,password,menu,submenu,user, 
modul,berita,komentar,tag 
(label),kategori,hubungi 

kami,agenda,shoutbox,polling,statistics ,id 
forum,data forum,data video,tag (label) 

video,komentar video,playlist

username,password,menu,submenu,user, 
modul,berita,komentar,tag 

(label),kategori,hubungi 
kami,agenda,shoutbox,polling,statistics ,id 
forum,data forum,data video,tag (label) 

video,komentar video,playlist

cari berita,komentar,kirim 
pesan,isi shoutbox,isi 

polling,statistics ,id 
forum,password,data 

forum,id_video, komentar 
video

data berita,komentar,informasi 
pesan,info shoutbox,info 
polling,info statistics ,id 
forum,password,data 

forum,id_video, komentar video

Gambar 3 Diagram Konteks
Proses yang ada pada diagram konteks adalah proses nol yang merupakan

website live streaming. Entitas admin memberikan input berupa username,
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password, menu, submenu, user, modul, berita, komentar, tag (label), kategori,
hubungi kami, agenda, shoutbox, polling, statistics, id forum, data forum, data
video, tag (label) video, komentar video dan playlist. Output yang didapat entitas
admin adalah sama dengan input yang berikan. Entitas guest dapat memberikan
input berupa cari berita, komentar, kirim pesan, isi shoutbox, isi polling, statistics,
id forum, password, data forum, id_video, komentar video. Sedangkan output
yang diterima entitas guest adalah data berita, komentar, informasi pesan, info
shoutbox, info polling, info statistics, id forum, password, data forum, komentar
video. Entitas admin mempunyai hak akses untuk menambah, menghapus dan
mengedit data yang dimasukkan. Sedangkan untuk entitas guest dapat menambahkan
data yang dimasukkan seperti komentar video, shoutbox, polling, statistics,
komentar dan informasi pesan. Untuk entitas guest mempunyai hak akses untuk
merubah password dari akun forumnya.

 

Admin

1
Pengolahan 

Data 
Manajemen

2
Pengolahan 
Data Berita

3
Pengolahan 
Data Sidebar

4
Pengolahan 
Data Forum

5
Pengolahan 

Data 
Streaming

Guest

username,password,menu,submenu.user,modul

username,password,menu,submenu.user,modul

username,password,berita,komentar,tag 
(label),agenda,kategori,hubungi kami

username,password,berita,komentar,tag 
(label),agenda,kategori,hubungi kami

username,password,shoutbox,
polling,statistics

id forum,password,data 
forum

id forum,password,data 
forum

username,password,data video,tag 
(label) video, komentar 

video,playlist 

username,password,data video,tag 
(label) video, komentar 

video,playlist 

cari  berita,komentar,kirim pesan

data berita,komentar,informasi pesan

Isi shoutbox,isi 
polling,statistics

info shoutbox,info 
polling,info statistics

id forum,password,data 
forum

id forum,password,data 
forum

id_video,komentar video

id_video,komentar video

username,password,shoutbox,
polling,statistics

Gambar 4 Diagram Level Satu

Diagram level satu website live streaming dapat dilihat pada Gambar 4.
Pada diagram level satu terdapat dua entitas dan lima proses. Entitas tersebut adalah
admin dan guest. Pada diagram level satu terdapat empat proses yang terdiri dari
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proses pengolahan data manajemen, proses pengolahan data berita, proses
pengolahan data sidebar, proses pengolahan data forum dan proses pengolahan
data streaming. Proses data manajemen merupakan proses untuk mengolah data
user, menu, submenu dan modul yang digunakan. Proses pengolahan data berita
merupakan proses untuk mengolah data berita, komentar berita, tag (label), kategori,
hubungi kami dan termasuk agenda. Proses pengolahan data sidebar adalah proses
untuk mengolah konten yang terdapat pada sidebar halaman web. Konten tersebut
terdiri dari shoutbox, polling dan statistics. Proses pengolahan data forum adalah
proses untuk mengolah data-data yang dimasukkan user kedalam forum. Proses
pengolahan data streaming merupakan proses untuk menambahkan konten
streaming pada halaman web. Data yang dapat dimasukkan dalam proses
pengolahan data streaming adalah data video, tag (label) video, komentar video
dan playlist.

 

Guest

5.1
Login

5.2
Pengolahan
Data Video

5.5
Pengolahan 
Tag (label) 

Video

5.4
Pengolahan 
Komentar 

Video

5.3
Pengolahan 

Playlist

Admin

Id_video,komentar video

id_video,komentar video

username,password

username,password

data video
data video

playlist

playlist

komentar video
komentar video

tag (label) video

tag (label) video

users video playlists komentarvid tagvid

username,
password username Data

video
Data 
video

palylist
playlist

id_video,
komentar

video
id_video,

komentar video

tag (label) 
video

tag (label
video

username

id_tag

id_video

id_playlist

Gambar 5 Diagram Level Dua Proses Lima

Diagram level dua dari proses lima yang terdapat pada diagram level satu
dapat dilihat pada Gambar 5. Pada diagram level dua terdapat dua entitas dan lima
proses. Entitas tersebut terdiri dari admin dan guest. Proses lima merupakan proses
pengolahan data streaming. Proses lima dipilih untuk dijadikan diagram level dua
karena proses tersebut berkaitan dengan implementasi live streaming. Proses ini
dibagi menjadi lima proses kembali. Proses tersebut terdiri dari login, pengolahan
data video, pengolahan playlist, pengolahan komentar video, pengolahan tag (label)
video.

Proses login merupakan proses untuk memeriksa username dan password
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yang dimasukkan apakah sudah benar untuk dapat masuk ke halaman administrator.
Proses pengolahan data video merupakan proses untuk menambahkan data video
seperti judul video, playlist, keterangan video, gambar video, link streaming dan
tag (label) video. Daftar playlist yang dapat dipilih diambil dari tabel playlist pada
database. Begitu juga dengan daftar tag (label) video diambil dari tabel tagvid
pada database. Proses pengolahan playlist merupakan proses untuk menambah,
menghapus dan mengedit daftar playlist. Proses pengolahan komentar video
merupakan proses yang digunakan untuk melihat, menambah, menghapus dan
mengedit data komentar video. Daftar komentar diambil berdasarkan id video yang
ada. Tidak ada komentar video yang tidak memiliki id video. Proses pengolahan
tag (label) video adalah proses untuk menambah,menghapus dan mengedit tag
(label) video yang digunakan.

 

video

tagvid

playlists

komentarvidusers

username

password

nama_lengkap

email

no_tlp

blokir

level

id_session id_komentar

id_video

nama_koment
ar

isi_komentar

url

id_video

tgl

jam_komentar

id_tag nama_tag

tag_seo

count

id_playlist gbr_playlist

aktif

jdl_playlist

playlist _seo

id_video

jdl_video

video_seo keterangan

gbr_video

video

live

tv

id_tag hari

dilihat

tanggalid_playlist

username

mempunyai

mempunyai

mempunyai

mempunyai
N

1

1

N

N

1
N

1

jam

Gambar 6 Diagram Entity Relationship

Diagram entity relationship terdiri dari 20 entitas yang juga merupakan jumlah
tabel dalam database seperti terlihat pada Gambar 6. Entitas-entitas tersebut memiliki
atribut-atribut yang merupakan field dalam masin-masing tabel di database. Relasi
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antara entitas adalah mempunyai. Relasi entitas video dengan tagvid mempunyai
kardinalitas satu dan N. Kardinalitas tersebut menyatakan bahwa satu video dapat
mempunyai banyak tagvid.

 Login 

Header 

 

 

Content Web 

 

 

Sidebar 

Footer 

Gambar 7 Perancangan Antarmuka Halaman Web Live Streaming

Antarmuka halaman utama web live streaming dapat dilihat pada Gambar
7. Pada perancangan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yaitu login, header,
content web, sidebar dan footer. Pada bagian login digunakan untuk administrator
mengisikan username dan password agar dapat masuk halaman administrator. Pada
bagian header terdapat menu utama dan sub menu. Pada bagian content web
terdapat tampilan streaming, berita dan komentar. Pada bagian sidebar terdapat
menu shoutbox, polling dan statistik. Sedangkan pada menu footer terdapat
informasi pembuat halaman web.

Implement adalah tahap untuk melakukan konfigurasi hardware dan software
yang digunakan. Pada tahap ini juga dilakukan instalasi terhadap software yang
digunakan. Konfigurasi hardware yang dilakukan adalah menghubungkan input
device yang berupa DV Camera ke PC server menggunakan kabel dan port
firewire. Konfigurasi software terdiri dari konfigurasi VLC sebagai streaming server
dan konfigurasi XAMPP sebagai web server.

Langkah pertama konfigurasi streaming server dengan menjalankan program
VLC pada PC server. Selanjutnya pilih menu open capture device untuk memilih
input device yang digunakan. Input device yang digunakan adalah DV Camera.
Selanjutnya lakukan proses encoding agar audio dan video dari DV Camera dapat
di broadcast ke jaringan. Pada proses encoding ada beberapa parameter yang
perlu diatur yaitu codec, bitrate, resolusi, frame rate, samplerate dan alamat
jaringan yang dituju. Setelah parameter encoding diberikan, maka streaming dapat
dilakukan dengan menekan tombol stream pada VLC. Jika streaming tidak berhasil
dilakukan, maka kembali ke langkah dalam memilih input device yang digunakan.
Streaming tidak berhasil dapat dikarenakan belum terjadinya sinkronisasi antara
input device dan software VLC.

Langkah pertama konfigurasi web server adalah mengaktifkan modul
rewrite.so pada XAMPP. Modul ini terletak pada file httpd.conf yang terdapat
pada direktori D:\xampplite\apache\conf. Setelah itu jalankan apache web server
dan MySQL melalui control panel xampp. Langkah selanjutnya adalah memasukkan
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file website ke webserver. File website tersebut diletakkan di direktori
D:\xamplite\htdocs. Setelah itu input database website melalui phpmyadmin. Cara
import database dilakukan dengan membuka   browser dan menuliskan alamat
http://localhost/phpmyadmin/. Buat database baru dengan nama dblive kemudian
import database website. Sesuaikan username dan password koneksi database
dengan MySQL agar database dapat diakses. Langkah terakhir lakukan ujicoba
pada website dengan mengetikkan alamat URL http://localhost/live/. Jika berhasil,
maka halaman website live streaming dapat terlihat. Jika tidak berhasil, maka
matikan web server terlebih dahulu kemudian hapus file website dan database
yang lama dan gantikan dengan file website dan database yang baru.

 Start

Konfigurasi Web 
Server

Konfigurasi 
Streaming Server

Mengakses 
Streaming dari PC 

Client

Jalankan 
Wireshark

Capture Data

Analisa QoS Analisa MOS

Kualitas Kualitas

Menyimpan Data

Hasil Analisa

End

Buruk Buruk

Baik Baik

Gambar 8 Proses Analisis Data Live Streaming

Operate adalah tahap yang menggambarkan cara sistem beroperasi. Pada
tahap operate digambarkan semua operasi yang dilakukan untuk membuat sistem
dapat berjalan. Pada tahap ini pula dapat dilakukan perbaikan sistem berdasarkan
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analisis sistem yang telah dibuat.
Proses untuk menganalisis data live streaming dapat dilihat pada Gambar 8.

Langkah pertama konfigurasikan web server. Selanjutnya lakukan konfigurasi
streaming server. Setelah itu akses live streaming dari PC client. Jalankan wireshark
untuk menganalisis trafik pada jaringan. Data hasil capture dari wireshark dijadikan
bahan menganalisis QoS dan MOS live streaming. Jika kualitas yang dihasilkan
sudah baik, maka data hasil analisis tersebut disimpan. Tetapi, jika hasil analisis
belum memuaskan, maka dilakukan uji ulang sistem dengan merubah konfigurasi
streaming server.

Tahap ini adalah tahap terakhir setelah melakukan analisis. Pada tahap ini
sistem dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan agar sistem menjadi lebih baik
dari sebelumnya karena mungkin saja sebelumnya sistem tidak dapat bekerja dengan
baik. Percobaan untuk menguji sistem pada penelitian ini dilakukan sebanyak empat
kali.

4. Hasil dan Pembahasan

Setelah tahap perancangan sistem dilakukan pembahasan mengenai hasil dari
perancangan sistem. Hasilnya adalah suatu aplikasi nyata berbasis web yang dapat
dioperasikan sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan.

Gambar 9 Antarmuka Website Live Streaming

Tampilan menu utama halaman web live streaming dapat dilihat pada Gambar
9. Pada menu tersebut terdapat konten web berupa pilihan menu, streaming,
shoutbox, agenda, berita, polling dan statistik. Selain itu pada menu ini ditampilkan



197

media player berbasis web berupa flowplayer. Daftar streaming yang terbaru
dapat terlihat dalm bentuk gambar pada bagian di bawah kolom pencarian.

Dari empat percobaan dilakukan perbandingan hasil analisis untuk memperoleh
sebuah kesimpulan. Hasil analisis tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik.
Tabel perbandingan besar throughput rata-rata yang dihasilkan pada ruangan RX302
dan kantor Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana dapat
dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan besar throughput
pada percobaan satu adalah yang terbesar dan besar throughput pada percobaan
empat adalah yang terendah. Hal ini dikarenakan nilai bitrate video pada percobaan
satu lebih besar dari percobaan lainnya dan nilai bitrate video percobaan empat
merupakan yang terkecil dari percobaan lainnya. Hal lain yang mempengaruhi besar
throughput adalah jumlah user yang mengakses. Dari hasil analisis tersebut dapat
disimpulkan bahwa semakin besar nilai bitrate video, maka throughput yang
dihasilkan semakin besar. Selain itu semakin banyak user yang mengakses, maka
nilai throughput berkurang. Throughput percobaan pada kantor Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Kristen Satya Wacana lebih besar dibanding throughput pada
ruangan RX302 karena disebabkan padatnya trafik jaringan pada ruangan RX302.

Tabel 1 Perbandingan Throughput RX302 dan Kantor Fakultas FTI

Lokasi Jumlah User Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 Percobaan 4 

RX302 

5 User 386,92 317,55 256,82 175,55 
10 User 358,28 316,63 256,70 174,99 
20 User 334,99 314,25 256,41 171,62 
30 User 333,79 228,29 225,27 170,94 

Kanfak 5 User 757,39 621,52 479,45 313,60 
 

Tabel perbandingan delay live streaming pada ruangan RX302 dapat dilihat
pada Tabel 2. Pada percobaan satu nilai delay lebih besar dibandingkan percobaan
dua dan tiga dikarenakan padatnya trafik pada jaringan pada saat penelitian. Penelitian
dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar dengan tujuan mendapat penilaian
langsung dari user yang menggunakan live streaming. Dari hasil analisis tersebut
dapat disimpulkan bahwa semakin banyak user mengakses live streaming, maka
besar delay semakin besar. Demikian pula dengan besar jitter yang dihasilkan pada
Tabel 3. Semakin banyak user yang mengakses live streaming, maka nilai jitter
semakin besar. Packet loss yang terjadi sangatlah kecil. Hal ini terbukti dari nilai
packet loss yang kurang dari 0,00%. Penyebab terjadinya packet loss yang sangat
kecil karena protokol yang digunakan adalah TCP. TCP merupakan protokol yang
bersifat connection oriented. Secara keseluruhan nilai delay pada ruangan RX302
masih dalam kategori excellent karena masih kurang dari 150ms. Sedangkan untuk
nilai jitter masih dalam kategori bagus yang berkisara antara 0 – 75ms. Untuk nilai
packet loss masuk kategori sangat bagus karena kurang dari 0%.]

Tabel 2 Perbandingan Delay RX302
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Jumlah User Percobaan 1 Percobaan2 Percobaan 3 Percobaan 4 
5 User 28,2 22,0 24,4 35,6 
10 User 30,7 22,8 26,7 37,2 
20 User 32,3 22,9 26,9 37,6 
30 User 32,5 26,0 28,3 38,0 

 

Tabel 3 Perbandingan Jitter RX302

Jumlah User Percobaan 1 Percobaan2 Percobaan 3 Percobaan 4 
5 User 55,6 40,2 47,0 62,0 

10 User 58,1 40,7 48,7 62,5 
20 User 63,5 41,0 48,9 63,7 
30 User 63,6 49,1 49,0 64,7 

 

Tabel perbandingan nilai delay dan jitter dari percobaan satu sampai
percobaan empat pada kantor Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen
Satya Wacana dapat dilihat pada Tabel 4. Pada percobaan tersebut live streaming
diakses oleh lima user. Dari hasil analisis percobaan satu sampai percobaan empat
didapatkan bahwa nilai delay dan jitter terus meningkat jika nilai bitrate video
dikurangi. Tidak terjadi packet loss pada percobaan satu sampai percobaan empat.
Hal ini disebabkan protokol yang digunakan adalah TCP yang mempunyai sifat
connection oriented. Nilai packet loss untuk percobaan di kantor Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana masuk dalam kategori sangat
bagus karena kurang dari 0,00%. Untuk nilai delay masuk dalam kategori excellent
karena kurang dari 150ms. Sedangkan untuk nilai jitter masuk dalam kategori bagus
karena berkisar antara 0 – 75ms.

Tabel 4 Perbandingan Delay dan Jitter Kantor Fakultas FTI

Parameter Jumlah User Percobaan 1 Percobaan2 Percobaan 3 Percobaan 4 
Delay 5 User 9,0 11,0 13,0 20,0 
Jitter 5 User 18 21,4 25,0 34,4 

 
Hasil yang didapatkan untuk nilai MOS pada percobaan satu sampai empat

menggunakan metode Estimasi MOS Dengan Metode E-Model (ITU-T G.107)
berkisar antara 4,20 – 4,25. Hasil tersebut menandakan bahwa nilai MOS kualitas
suara streaming termasuk pada kategori baik. Nilai MOS mempunyai kategori
tersendiri. Jika nilai MOS = satu, maka nilai MOS dikatakan buruk. Jika nilai MOS
= dua, maka nilai MOS dikatakan tidak baik. Jika nilai MOS = tiga, maka nilai
MOS dikatakan cukup baik. Jika nilai MOS = empat, maka nilai MOS dikatakan
baik. Jika nilai MOS = lima, maka nilai MOS dikatakan sangat baik.

Hasil yang didapatkan berdasarkan Estimasi MOS Dengan Standart ITU-T
P.800  dengan mengisi kuesioner yang di bagikan. Pengguna dapat melihat dan
mendengar streaming yang diputar, kemudian memberikan penilaian. Kuisioner
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penilain berkisar antara satu sampai lima yang menunjukkan kategori MOS. Jika
nilai MOS = satu, maka nilai MOS dikatakan buruk. Jika nilai MOS = dua, maka
nilai MOS dikatakan tidak baik. Jika nilai MOS = tiga, maka nilai MOS dikatakan
cukup baik. Jika nilai MOS = empat, maka nilai MOS dikatakan baik. Jika nilai
MOS = lima, maka nilai MOS dikatakan sangat baik. Hasil dari percobaan satu
sampai percobaan empat mempunyai nilai secara berurut yaitu 3,75, 3,65, 3,18 dan
3,03. Hasil itu menunjukkan bahwa hasil streaming termasuk kategori cukup baik.

Metode ini untuk mengukur kualitas video menggunakan MPQM (Moving
Picture Quality Metric) berdasarkan riset yang dilakukan di Universitas California
Los Angles (UCLA). Nilai MOS pada metode ini berkisar antara lima untuk kualitas
sangat bagus sampai satu untuk kualitas buruk. Jika nilai MOS = satu, maka nilai
MOS dikatakan buruk. Jika nilai MOS = dua, maka nilai MOS dikatakan tidak
baik. Jika nilai MOS = tiga, maka nilai MOS dikatakan cukup baik. Jika nilai MOS
= empat, maka nilai MOS dikatakan baik. Jika nilai MOS = lima, maka nilai MOS
dikatakan sangat baik.

PLR merupakan packet loss rate. Karena tidak ada paket data yang hilang,
maka nilai PLR adalah nol. Qe menunjukkan kualitas codec yang digunakan. Pada
percobaan satu sampai empat codec yang digunakan adalah H.264 untuk video
dan MP3 untuk audio. Nilai codec tersebut adalah empat karena merupakan codec
yang mempunyai kualitas baik [8]. R adalah kualitas bitrate yang digunakan. Pada
percobaan satu sampai tiga bitrate yang digunakan adalah 512kbps, 384kbps dan
256kbps. Bitrate tersebut dapat dikatakan kategori high karena merupakan bitrate
yang cukup besar untuk live streaming. Sedangkan bitrate yang digunakan untuk
percobaan empat adalah 128kbps. Bitrate tersebut termasuk dalam kategori low,
maka diberi nilai dua. Qr merupakan nilai MOS yang diperoleh dari perhitungan
berdasarkan pengujian jaringan. Nilai MOS pada semua percobaan adalah empat
yang menandakan kualitas video termasuk dalam kategori baik.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang
analisis video bitrate dan jumlah user live streaming berbasis web pada jaringan
intranet Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana, maka
dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian live streaming diketahui nilai delay
rata-rata untuk penerapan live streaming di RX302 dan kantor Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Kristen Satya Wacana menggunakan video bitrate 512kbps,
384kbps, 256kbps dan 128kbps adalah kurang dari 150ms. Nilai delay tersebut
masuk dalam kategori excellent berdasarkan ITU-T G.1010 [9]. Nilai jitter rata-
rata untuk penerapan live streaming di RX302 dan kantor Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Kristen Satya Wacana menggunakan video bitrate 512kbps,
384kbps, 256kbps dan 128kbps adalah kurang dari 75ms. Nilai jitter tersebut
masuk dalam kategori bagus yang berkisar antara 0 – 75ms berdasarkan ITU-T
G.1010.

Jika semakin banyak user yang mengakses live streaming, maka nilai delay
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dan jitter semakin tinggi sedangkan besar throughput menurun. Padatnya trafik
pada jaringan mempengaruhi nilai throughput, delay dan jitter. Live streaming
menggunakan protokol TCP menghasilkan packet loss yang sangat kecil. Hal ini
karena TCP merupakan protokol yang bersifat connection oriented sehingga
menjamin paket data berhasil dikirimkan ke penerima. Secara keseluruhan kualitas
gambar dan suara live streaming sudah cukup baik jika diakses hingga 30 user
pada jaringan intranet.
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