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ABSTRACT:
Currently conventional radio broadcasters have limitations on the broadcast coverage. Causing the radio
broadcasts can only be heard by a limited circle in the area around the radio station. So that it can extend
radio broadcast network and a wider area, it would require a development in how to distribute the results of
the broadcast. Internet is the best medium to spread the radio broadcasts, by the development of
conventional broadcast to streaming radio. Radio streaming has been created consisting of two main parts: a
server (Web Server and Media Server) and client (Media Player). Client can listen to streaming radio using
a PC, laptop, internet radio or android based smartphone.
Keywords: radio streaming, radio internet, aplikasi android

PENDAHULUAN
Kemudahan mengakses informasi pada era
teknologi dan perkembangan ICT (Information
and Communications Technology) yang pesat
membuktikan bahwa dunia sudah berada dalam
genggaman yang bisa di akses dimanapun dan
kapanpun saat diperlukan.Tidak ada batasan jarak
dan letak geografis yang menghalangi. Dengan
bantuan teknologi dan internet semua bisa
dijangkau dengan mudah akses informasi apapun
yang manusia butuhkan. Radio dan internet
merupakan media informasi. Sedangkan internet
merupakan suatuhal yang berbeda dengan radio,
tapi antara keduanya bisa digabungkan agar radio
tidak hanya dapat di dengarkan secara
konvensional. Radio konvensional yang saat ini
berada di frekuensi 500 KHz s/d 108 MHz yang
mempunyai keterbatasan wilayah dan geografis
ketika pendengar sudah berpindah kota, maka
radio kesayangan sudah tidak mungkin bisa
dijangkau oleh radio penerima, baik radio
elektronik maupun radio yang sudah embeded
pada handphone. Hal initentusaja juga membawa
pengaruh padajumlah pendengar radio. Radio
streaming yang mekanismenya adalah membroadcast-kansumbersuara agar bisa didengar
kansecara
online
oleh
pemuta
rmedia
playerdarisumber Icecast2 server yang umumnya
hanya bisa dijalankan pada aplikasi desktop.
Aplikasi
radio
streaming
berbasis
androidmerupakanaplikasi yang memberikan
suatu solusi dan perubahan dari kelebihan
generasi mobile phone ke smart phone inilah yang
menjadi dasar untuk membangun sebuah aplikasi
yang tidak dapat dibangun pada telepon genggam
biasa.Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi client
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yang memungkinkan pengguna mengakses
layanan audio streaming melalui wi-fi maupun
selular dengan dan terhubung dengan server
streaming.
BAHAN DAN METODE
Metode rekayasa sistem yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sistem development
life cycle (SDLC) dengan tahapan yang dilakukan
adalah perencanaan, analisa, desain, dan
implementasi. Pada tahap perencanaan dilakukan
pengumpulan data dengan cara observasi dan
wawancara kepada pihak-pihak yang terkait untuk
mengetahui jalannya sistem saat ini dan data apa
saja yang dibutuhkan untuk sistem yang baru.
Streaming
Streaming adalah proses pengiriman data
kontinyu secara terus-menerus yang dilakukan
secara broadcast, multicast maupun unicast
melalui jaringan internet maupun intranet untuk
ditampilkan oleh aplikasi streaming pada PC
ataupun perangkat portable seperti laptop dan
mobile phone. Salah satu jenis streaming adalah
video streaming unggahan di youtube, kemudian
live report berita maupun kejadian via
streaming.[1]
Client Server
Klien-server
atau
client-server
merupakan sebuah paradigma dalam teknologi
informasi yang merujuk kepada cara untuk
mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak
yakni antara pihak client dan pihak server.
Server Streaming adalah membroadcast layanan
atau content yang sudah ditetapkan oleh admin
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dalam melayani permintaan atau request dari
client. Sedangkan klien me-request permintaan
data ke server melalui link atau URL serta port
yang sudah ditetapkan oleh administrator
server.[a]
Radio
Radio adalah teknologi yang digunakan
untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi
dan
radiasi
elektromagnetik
(gelombang
elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan
merambat lewat udara dan bisa juga merambat
lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena
gelombang ini tidak memerlukan medium
pembawa seperti molekul udara [2]
Icecast
Icecast adalah free server software untuk
streaming multimedia. IceCast adalah semua
streaming media server yang mendukung Ogg,
Vorbis dan MP3 audio stream. IceCast dalah
digunakan untuk membuat radio Internet atau
jukebox pribadi atau di antara ke dua-nya. Icecast
sangat fleksible sehingga format-formet baru
sangat mudah di tambahkan dan mendukung
standard terbuka untuk komunikasi dan
interaksi.[b]
Icecast memiliki dukungan untuk streaming audio
stream secara simultan - setiap aliran memiliki
"mount point" yang klien dapat mengakses,
biasanya melalui URL jaringan
Android OS
Android merupakan system operasi
perangkat mobile smart phone yang awalnya
dikembangkan oleh Android Inc. Dan kemudian
dibeli oleh google pada tahun 2005. Android di
bangun berdasarkan versi kernel Linux yang telah
dimodifikasi.[3] Google dan anggota Open
Handset Alliance lainnya berkolaborasi untuk
membangu dan merilis Android ke pasar dunia.
AOSP (Android Open Source Project) bertugas
dalam pemiliharaan dan pengembangan lebih
lanjut dari Android.
Penjualan smart phone dengan Android
OS menduduki posisi pertama diantara penjualan
semua handset OS smart phone lainnya di
Amerika Serikat pada kuartal kedua dan ketiga
tahun 2010, dengan pangsa pasar ketiga mencapai
43,6%. Sistem operasi Android terdiri atas
aplikasi java berbasis object oriented application
framework diatas Java core libraries yang
dijalankan pada Dalvik virtual machine dan JIT
compilation Libraries yang tertulis dalam bahasa
C seperti surface manager, Open Core media
framework,
SQlite
relational
database
management system, Open GL ES 2.0 3D
grapichs - API, WebKit layout engine, SGL
grapich engine, SSL dan Bionic libc. Sistem
operasi Android terdiri dari 12 juta baris code
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terbagi dalam 3 juta baris XML, 2,8 juta baris C,
2.1 juta baris java dan 1.75 juta baris C++.
Pengembangan
aplikasi
Android
didukung dengan adanya Android Software
Development Kit (SDK) yang terdiri atas banyak
alat pengembangan, seperti debugger, libraries,
handset emulator (dengan basis QEMU),
dokumentasi, sample code dan tutorials. Platform
yang biasa digunakan untuk pengembangan
Android ini adalah computer dengan sistem
operasi linux,Mac OS X versi 10.4.9 keatas dan
windows
XP
keatas.
IDE
(Integrated
Development Environment) resmi dari Android
adalah Eclipse versi 3.4 atau 3.5 yang dilengkapi
dengan plugin ADT (Android Deplopment
Tools). Aplikasi Android dipaketkan kedalam
format .apk dan disimpan didalam direktori
/data/app pada system operasi Android (direktori
ini hanya biasa diakses oleh root user atas alasan
keamnan). Gambar menampilkan diagram
arsitektur dari sistem operasi Android yang
terbagi kedalam 4 segmentasi, ditampilkan juga
masin – masing segmentasi beserta anggota
segmentasinya.[c]
Eclipse IDE
Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated
Development
Environment)
untuk
mengembangkan perangkat lunak dan dapat
dijalankan di semua platform
(platform-independent). Berikut ini adalah sifat
dari Eclipse:[d]
a. Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse
adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris,
dan Mac OS X.
b. Mulit-language:
Eclipse
dikembangkan
dengan bahasa pemrograman Java, akan
tetapi Eclipse mendukung pengembangan
aplikasi berbasis bahasa pemrograman
lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl,
PHP, dan lain sebagainya.
c. Multi-role: Selain sebagai IDE untuk
pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa
digunakan untuk aktivitas dalam siklus
pengembangan perangkat lunak, seperti
dokumentasi,
test
perangkat
lunak,
pengembangan web, dan lain sebagainya.
d. Eclipse pada saat ini merupakan salah satu
IDE favorit dikarenakan gratis dan open
source, yang berarti setiap orang boleh
melihat kode pemrograman perangkat lunak
ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang
membuatnya populer adalah kemampuannya
untuk dapat dikembangkan oleh pengguna
dengan komponen yang dinamakan plugin.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk membangun aplikasi radio
streaming diperlukan tahapan dan persiapan
meliputi analisa desain dan perancangan sistem
dan metode yang digunakan untuk membangun
sebuah aplikasi yang seutuhnya. Analisis sistem
adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke
dalam bagian-bagian komponennya dengan
maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas
analisis fungsional, anallisis performansi,
gambaran sistem dari sudut pandang user yang
dinyatakan dalam UML antara lain use case
diagram, sequence diagram, class diagram dan
activity diagram.
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lebih ramah untuk mengubah data audio dalam
potongan kecil.
1.

USE CASE DIAGRAM
Use case merupakan gambaran skenario dari
interaksi antara user dengan sistem. Sebuah use
case diagram menggambarkan hubungan antara
aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya
terhadap aplikasi.[e]

Gambar 1.2 Use Case Diagram aplikasi radio
streaming
2.

Perancangan Class Diagram
Class Diagram merupakan diagram struktural
yang memodelkan sekumpulan kelas, interface,
kolaborasi dan relasinya. Class Diagram
digambarkan dengan kotak, yang pada dasarnya
terbagi atas tiga bagian yaitu, Nama Class,
Atribut, dan Metode. Class Diagram digunakan
untuk menggambarkan proses statik dari aplikasi.

Gambar.1.1 Arsitektur system radio streaming
Penjelasan pada gambar 1.1 bahwa radio
streaming mengacu pada mengacu pada
kemampuan memainkan media data, data yang
ditransfer dari server yang berasal dari sisi
penyiar kemudian di broadcast-kan ke internet.
Sedangkan pengguna tidak perlu menunggu
sampai penuh konten media telah diunduh untuk
mulai memainkan streaming. Di dalam media
streaming konten media di potong menjadi kecil
sebagai unit transformasi data setelah pengguna
menerima potongan yang cukup,maka perangkat
media streaming bisa di mulai(playing).
Perangkat android bisa memutar file file
streaming dari server icecast dengan cara
mendownload file yang di potong kecil-kecil dan
langsung di mainkan di perangkat android.
Proses streaming dalam perangkat android di
awalai dengan inisialisasi koneksi URL yang
telah di publish oleh server icecast, Pada Android,
streaming audio sedikit lebih mudah daripada
streaming video. Sebab android menyediakan API
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Gambar 1.3 Class Diagram aplikasi radio
streaming
3.

Uji Coba Aplikasi
Uji coba aplikasi dan server untuk melihat
apakah fungsi-fungsi yang di terapkan pada
aplikasi androids dan server streaming radio
denga icecast 2 berjalan sebagai mana mestinya,
hasil uji coba di tunjunkan dengan screen shot
gambar yang di tunjukan di bawah ini:
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Gambar 1.7 halaman adminitrator icecast2 server
pada web browser.

Gambar 1.4 proses instalasi server icecast2 pada
Os Ubuntu

Gambar 1.7 di atas adalah halaman administrator
pada web browser yang bisa di akses di port 8000
dengan mengetikan alam ip:8000.

Gambar di atas adalah proses instalasi aplikasi
icecast2 server pada ubuntu server 14.04 berjalan
dengan baik.

Gambar 1.8 aplikasi bordcast pada station radio

Gambar 1.5 proses configurasi username dan
password untuk icecast client
Pada tahap ini konfigurasi user name dan
password untuk icecast2 client yang nanti akan di
pasang di aplikasi broadcase icecast di station
radio dalam hal ini user password masih default
denga user source dan password hackme.

Gambar 1.6 proses starting icecast2 server pada
ubuntu
Setelah selesai konfigurasi server untuk user
password icecast client starting server icecast2
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Gambar 1.8 di atas adalah aplikasi broadcas radio
streaming dengan encoder icecast2 dalam hal ini
menggunakan aplikasi bernama mixx sofware
aplikasi tersebut berjalan di system operasi
linux,hal tersebut bisa di lihat dengan tanda on air
pada software tersebut bahwa aplikasi telah
terhubung pada server.

Gambar 1.9 gambar louncher aplikasi devilzc0de
radio
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Gambar 1.9 di atas ialah louncher aplikasi
devilzc0de radio pada layar andorids ketika akan
di klik akan menampilkan splashscreen dibawah
ini.

Halaman ini berisi setreamer radio devilzc0de
ketika di tekan tombol play akan melakukan
streaming ke server icecast2 server radio
devilzc0de.

Gambar 1.10 splash screen aplikasi radio
streming devilc0de

Gambar 1.12 halaman facebook devilcode

Gambar 1.10 ini ialah splash scren aplikasi radio
streaming devilzc0de sebelum masuk ke halaman
streaming.

Gambar 1.13 halaman twitter devilzcode

Gambar 1.11 halaman streaming radio devilc0de
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Gambar 1.12 dan 1.13 adalah halaman social
media yang di tampilkan pada aplikasi streaming
radio ketika di tekan icon facebook atau twiiter
pada aplikasi pada bagian atas.
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Gambar 1.4 keluar dari aplikasi radio streaming
Tombol keluar aplikasi aplikasi radio streaming
waktu mau akan keluar atau selesai streaming
radio.
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