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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi di bidang informasi berkembang dengan begitu 

cepat dan pesat. Berbagai macam informasi dapat diakses melalui berbagai 

macam media. Kemajuan teknologi mendorong berbagai pihak untuk dapat 

menemukan berbagai cara atau metode agar dapat mengikuti laju 

perkembangan informasi secara cepat dan efisien. Informasi tersebut dapat 

berupa data, gambar maupun suara. Video merupakan salah satu contohnya, 

melalui video seseorang dapat memperoleh informasi secara lengkap dan 

menyeluruh karena maksud dan tujuan yang diinginkan dapat tersampaikan 

secara efektif melalui video tersebut. Untuk dapat melihat streaming video di 

komputer yang terhubung dalam suatu jaringan lokal atau pun internet maka 

muncul teknologi Internet Protocol Television (IPTV).

IPTV merupakan suatu perkembangan baru dalam media komunikasi 

client-server yang membroadcast video dengan kualitas tinggi ke user 

window melalui jaringan data yang ada. IPTV dapat melakukan broadcasting 

pada jaringan lokal dengan perantara kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) 

dan juga pada teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi). Pengiriman sinyal video

tersebut dapat diselenggarakan dengan menggunakan internet protocol (IP)

melewati sebuah koneksi broadband yang biasanya digunakan dalam sebuah 
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jaringan yang terorganisasi sendiri (semisal LAN) yang lebih baik daripada 

internet publik dengan tujuan agar kualitas pelayanannya terjamin.

IPTV memiliki layanan yang dapat memberikan content-content audio 

visual yang interaktif dengan berbasis IP. Salah satunya adalah video on 

demand (VOD) yang merupakan sistem video interaktif dimana pengguna 

dapat memilih sendiri video dan klip yang telah tersimpan di server sesuai 

kebutuhan dan waktu yang diinginkan. Agar seorang pengguna dapat melihat 

streaming video pada IPTV dengan baik dan lancar maka kualitas video yang 

dikirimkan perlu diperhatikan agar dapat menunjang kelancaran video yang 

dilihat oleh pengguna. Hal ini berbeda dengan metode video streaming biasa. 

Pada metode video streaming biasa, pengguna hanya dapat mengakses satu 

video yang sama dan diputar oleh server dalam satu waktu. Dalam faktor 

kenyamanan pengguna juga tidak begitu diperhatikan karena inti dari metode 

ini hanya memutar video untuk pengguna yang melakukan permintaan ke 

server.

Ukuran file video yang besar dapat menimbulkan penyendatan pada 

transfer video melalui IPTV, sehingga akan mengganggu dan mengurangi 

kenyamanan pengguna. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat diambil 

untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan metode kompresi video. Di 

dalam metode kompresi video terdapat beberapa codec yang akan 

menentukan kualitas video yang dihasilkan. Codec (Compressor-

Decompressor) merupakan sebuah perangkat berisikan algoritma-algoritma

yang mampu melakukan encoding dan decoding sebuah sinyal digital.
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Dengan demikian akan dilakukan analisis tentang kinerja teknik kompresi 

video agar dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing 

metode kompresi video yang digunakan untuk IPTV.

1.2. Perumusan Masalah

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana merancang suatu sistem IPTV sederhana untuk 

membroadcast video dari server ke client menggunakan aplikasi 

VideoLAN Client (VLC) dan melalui web.

2. Bagaimana melakukan analisis perbandingan terhadap metode MPEG-2, 

MPEG-4 dan DivX yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan 

kemampuan perangkat keras komputer yang akan digunakan untuk 

kompresi dan streaming video.

1.3. Batasan Masalah

      Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hanya membahas unjuk kerja video yang telah tersimpan di server (VOD) 

dan tidak membahas Live TV Broadcasting.

2. Kompresi yang digunakan pada IPTV adalah kompresi yang ada pada 

aplikasi VLC.

3. Aplikasi VLC digunakan untuk membroadcast video, sedangkan AppServ

sebagai web server yang akan digunakan untuk keperluan streaming video 

melalui web.
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4. Codec yang digunakan dalam analisis adalah MPEG-2, MPEG-4 dan 

DivX.

5. Menggunakan 2 buah laptop yang digunakan sebagai server dan 15 buah 

personal computer sebagai client, selanjutnya dilakukan analisis pada 

kondisi lalu lintas jaringan normal dengan membandingkan delay dan 

troughput untuk parameter QoS.

1.4. Tujuan Penelitian

       Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk merancang dan mengaplikasikan sistem IPTV sederhana pada 

jaringan komputer lokal yang telah ada untuk keperluan broadcasting

video.

2. Untuk memahami konsep dasar kompresi video untuk mendukung 

kelancaran broadcasting video pada IPTVsederhana.

3. Untuk menganalisis dan membandingkan unjuk kerja broadcast video 

dengan metode MPEG-2, MPEG-4 dan DivX.

1.5. Manfaat Penelitian

       Dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain sebagai berikut :

1. Mengenalkan sistem IPTV kepada tenaga pendidik untuk membantu 

dalam proses belajar mengajar (E-learning).
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2. Memberikan solusi atau metode yang efektif, menarik dan efisien kepada 

masyarakat umum dengan melakukan optimalisasi video dan 

mengintegrasikannya ke dalam jaringan komputer sebagai sarana untuk 

mendapatkan informasi.

3. Mengetahui dan menganalisis kelemahan serta keunggulan dari metode 

kompresi MPEG-2, MPEG-4 dan DivX.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut :

BAB  I  PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah,    

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan 

dan pembuatan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan, 

perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, desain, 

hasil testing dan implementasinya.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB I


PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi di bidang informasi berkembang dengan begitu cepat dan pesat. Berbagai macam informasi dapat diakses melalui berbagai macam media. Kemajuan teknologi mendorong berbagai pihak untuk dapat menemukan berbagai cara atau metode agar dapat mengikuti laju perkembangan informasi secara cepat dan efisien. Informasi tersebut dapat berupa data, gambar maupun suara. Video merupakan salah satu contohnya, melalui video seseorang dapat memperoleh informasi secara lengkap dan menyeluruh karena maksud dan tujuan yang diinginkan dapat tersampaikan secara efektif melalui video tersebut. Untuk dapat melihat streaming video di komputer yang terhubung dalam suatu jaringan lokal atau pun internet maka muncul teknologi Internet Protocol Television (IPTV).

 IPTV merupakan suatu perkembangan baru dalam media komunikasi client-server yang membroadcast video dengan kualitas tinggi ke user window melalui jaringan data yang ada. IPTV dapat melakukan broadcasting pada jaringan lokal dengan perantara kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) dan juga pada teknologi Wireless Fidelity (Wi-Fi). Pengiriman sinyal video tersebut dapat diselenggarakan dengan menggunakan internet protocol (IP) melewati sebuah koneksi broadband yang biasanya digunakan dalam sebuah jaringan yang terorganisasi sendiri (semisal LAN) yang lebih baik daripada internet publik dengan tujuan agar kualitas pelayanannya terjamin.

IPTV memiliki layanan yang dapat memberikan content-content audio visual yang interaktif dengan berbasis IP. Salah satunya adalah video on demand (VOD) yang merupakan sistem video interaktif dimana pengguna dapat memilih sendiri video dan klip yang telah tersimpan di server sesuai kebutuhan dan waktu yang diinginkan. Agar seorang pengguna dapat melihat streaming video pada IPTV dengan baik dan lancar maka kualitas video yang dikirimkan perlu diperhatikan agar dapat menunjang kelancaran video yang dilihat oleh pengguna. Hal ini berbeda dengan metode video streaming biasa. Pada metode video streaming biasa, pengguna hanya dapat mengakses satu video yang sama dan diputar oleh server dalam satu waktu. Dalam faktor kenyamanan pengguna juga tidak begitu diperhatikan karena inti dari metode ini hanya memutar video untuk pengguna yang melakukan permintaan ke server.

Ukuran file video yang besar dapat menimbulkan penyendatan pada transfer video melalui IPTV, sehingga akan mengganggu dan mengurangi kenyamanan pengguna. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan metode kompresi video. Di dalam metode kompresi video terdapat beberapa codec yang akan menentukan kualitas video yang dihasilkan. Codec (Compressor-Decompressor) merupakan sebuah perangkat berisikan algoritma-algoritma yang mampu melakukan encoding dan decoding sebuah sinyal digital. Dengan demikian akan dilakukan analisis tentang kinerja teknik kompresi video agar dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing metode kompresi video yang digunakan untuk IPTV. 

1.2. Perumusan Masalah

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana merancang suatu sistem IPTV sederhana  untuk membroadcast video dari server ke client menggunakan aplikasi VideoLAN Client (VLC) dan melalui web.


2. Bagaimana melakukan analisis perbandingan terhadap metode MPEG-2, MPEG-4 dan DivX yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan kemampuan perangkat keras komputer yang akan digunakan untuk kompresi dan streaming video.

1.3. Batasan Masalah


       
Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hanya membahas unjuk kerja video yang telah tersimpan di server (VOD) dan tidak membahas Live TV Broadcasting.

2. Kompresi yang digunakan pada IPTV adalah kompresi yang ada pada aplikasi VLC.

3. Aplikasi VLC digunakan untuk membroadcast video, sedangkan AppServ sebagai web server yang akan digunakan untuk keperluan streaming video melalui web.

4. Codec yang digunakan dalam analisis adalah MPEG-2, MPEG-4 dan DivX.

5. Menggunakan 2 buah laptop yang digunakan sebagai server dan 15 buah personal computer sebagai client, selanjutnya dilakukan analisis pada kondisi lalu lintas jaringan normal dengan membandingkan delay dan troughput untuk parameter QoS.

1.4. Tujuan Penelitian

       Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk merancang dan mengaplikasikan sistem IPTV sederhana pada jaringan komputer lokal yang telah ada untuk keperluan broadcasting video.

2. Untuk memahami konsep dasar kompresi video untuk mendukung kelancaran broadcasting video pada IPTVsederhana.


3. Untuk menganalisis dan membandingkan unjuk kerja broadcast video dengan metode MPEG-2, MPEG-4 dan DivX.

1.5. Manfaat Penelitian


       Dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Mengenalkan sistem IPTV kepada tenaga pendidik untuk membantu dalam proses belajar mengajar (E-learning).


2. Memberikan solusi atau metode yang efektif, menarik dan efisien kepada masyarakat umum dengan melakukan optimalisasi video dan mengintegrasikannya ke dalam jaringan komputer sebagai sarana untuk mendapatkan informasi.

3. Mengetahui dan menganalisis kelemahan serta keunggulan dari metode kompresi MPEG-2, MPEG-4 dan DivX.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut :



BAB  I  
PENDAHULUAN


Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 


BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA


Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan dan pembuatan sistem.


BAB III
METODE PENELITIAN


Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN


Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, desain, hasil testing dan implementasinya.



BAB V
PENUTUP



Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
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