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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi dan informasi semakin hari semakin

meningkat dengan pesat. Di era globalisasi seperti sekarang ini televisi masih

menjadi favorit bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam

informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang jaringan

komputer dan internet, siaran televisi tidak hanya dapat dinikmati

menggunakan perangkat televisi saja tetapi juga dapat dinikmati dengan

menggunakan perangkat komputer melalui teknologi streaming.

Teknologi streaming sudah banyak diaplikasikan dalam berbagai

hal, salah satunya adalah TV streaming. Saat ini di internet sudah banyak

situs-situs yang menyediakan layanan tv streaming untuk memudahkan kita

menikmati siaran televisi melalui internet. Namun, bandwith internet di

Indonesia masih terhitung mahal jika digunakan menikmati TV streaming.

Aplikasi server streaming yang banyak muncul sekarang ini dapat menjadi

solusi untuk menikmati layanan streaming dengan membangun sendiri server

streaming pada jaringan lokal.

Konsep server TV streaming adalah sebuah sistem dimana perangkat

tv tuner dipasang pada server yang kemudian menggunakan bantuan aplikasi

server streaming, server dapat melakukan siaran tv ke beberapa client. Hal ini

lebih praktis dan efektif dibandingkan setiap client dipasang tv tuner sendiri-
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sendiri. Misalkan dengan empat buah komputer dipasang tv tuner sendiri-

sendiri dengan biaya sekitar Rp. 2000.000,- maka akan lebih efektif jika

menggunakan sistem streaming yang hanya membutuhkan biaya sekitar Rp.

750.000,-. Namun kerugiannya, dengan sistem streaming client hanya dapat

menikmati satu siaran televisi yang sama dengan server.

Aplikasi server streaming sekarang ini sudah banyak pilihannya,

salah satunya adalah VideoLAN Client (VLC). Aplikasi tersebut dapat

digunakan untuk melakukan streaming siaran televisi dari komputer server ke

komputer klien. Dalam penerapannya ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan agar tercapai kinerja yang baik dari sistem tersebut , diantaranya

delay, jitter, dan throughput. Parameter tersebut merupakan parameter

Quality of service (QoS) yang digunakan untuk menentukan kualitas dari

suatu layanan.

Dalam tugas akhir ini penulis akan melakukan analisis perbandingan

terhadap kinerja dari streaming menggunakan aplikasi server streaming

tersebut pada jaringan Local Area Network (LAN) dan Wireless-LAN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas, maka  perumusan

masalah  pada penelitian ini yaitu, sejauh mana perbedaan kinerja dari

broadcast TV streaming antara jaringan LAN dan WLAN?
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1.3. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian tugas akhir ini, maka dibuat batasan

dari perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut :

1. Hanya melakukan streaming satu siaran televisi saja.

2. Aplikasi yang digunakan untuk pengujian broadcast TV streaming yaitu

aplikasi VLC pada sisi server dan client.

3. Pengukuran performansi dengan mengubah bitrate video dan jumlah client

yang mengakses.

4. Pengukuran performansi broadcast TV streaming mengacu pada parameter

Quality of Service (QoS) yaitu delay, jitter, dan throughput.

5. Pengujian dilakukan pada jarak 2 meter.

6. Menggunakan transcoding Mpeg2.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja broadcast TV streaming pada jaringan LAN

dan WLAN menggunakan aplikasi server streaming VLC.

2. Untuk mengetahui kinerja server streaming menggunakan VLC.

3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja dari broadcast TV streaming antara

jaringan LAN dan WLAN.



4

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menambah ilmu dibidang jaringan komputer yaitu mengenai TV

streaming yang sedang berkembang saat ini.

2. Pengguna dapat mengetahui besarnya perbedaan kinerja dari broadcast TV

streaming jika diaplikasikan pada jaringan LAN dan WLAN.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang deskripsi mengenai latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi dua bagian yaitu telaah penelitian dan landasan teori. Telaah

penelitian berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan

landasan teori berisi definisi-definisi penjelas yang mendukung

penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan,

dan alur penelitian.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi paparan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh

penulis serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang meringkas apa yang diperoleh

dalam penelitian.


