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Bab 4 

Jaringan Multimedia 

1. Apa itu Jaringan Multimedia? 

Jaringan 

Jaringan (Jaringan Komputer) adalah sekumpulan komputer serta 

peripheral lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam satu 

kesatuan. 

Media transmisi bisa berupa wired atau wireless. 

Multimedia 

 Multi (Latin) : banyak; bermacam-macam 

 Media/Medium (Latin): sesuatu yg digunakan untuk membawa/menyampaikan sesuatu. 

 Medium (American Heritage Electronic Dictionary, 1991) : alat untuk 

mendistribusikan/mempresentasikan informasi. 

Jadi, Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menampilkan dan 

mengkombinasikan teks, grafik, audio, video, dan animasi dengan 

menggunakan link dan tools yang memungkinkan user untuk melakukan 

navigasi, interaksi, dan komunikasi. 

Definisi Multimedia yang lain: 

 Kombinasi dari komputer dan video. (Rosch, 1996) 

 Kombinasi dari 3 elemen: suara, gambar dan teks. (McComuck, 1996) 

 Kombinasi dari paling sedikit 2 media I/O. Media ini dapat berupa audio,animasi, video, 

teks, grafik, dan gambar. (Turban dkk, 2002) 

 Multimedia adalah penggunaan bbrp media yg berbeda untuk menyampaikan informasi 

(teks, audio, grafik, animasi, video, interaktivitas.). Multimedia juga merujuk pada media 

penyimpanan data, khususnya yang menyimpan konten multimedia. (Wikipedia.org) 

Jaringan Multimedia 

Penggunaan komputer yg saling terhubung untuk 

mengkombinasikan/menampilkan teks, grafik, audio, video, dan animasi 

dg menggunakan link dan tool yg memungkinkan pengguna untuk 

melakukan navigasi, interaksi, dan komunikasi. 
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2. Ruang Lingkup Multimedia 

1. Teks 

Teks dapat dikombinasikan dg media lain untuk menyajikan informasi dan 

mengekspresikan perasaan sehingga dapat lebih bermakna. 

Dibuat dengan menggunakan: 

a) Word Processor (WP) 

b) Authoring Software 

Hal2 yg harus diperhatikan dalam penggunaan teks di aplikasi multimedia: 

a) Pahami kegunaan aplikasi yg dibuat 

b) Jumlah teks yg digunakan 

c) Jenis, ukuran, dan warna font yg dipakai 

2. Grafik 

Jenis2 Grafik: 

a) Background 

b) Foto 

c) Grafik 3D 

d) Chart 

e) Flowchart 

f) Organizational Chart 

g) Buttons 

Manfaat grafik dalam aplikasi multimedia: 

 Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep. 

 Chart untuk ilustrasi dan meringkas data numerik. 

 Warna, background, dan icon untuk menyediakan kseragaman dan keberlanjutan dalam 

aplikasi. 

 Integrasi dari teks, foto, dan grafik untuk mengekspresikan konsep, informasi, atau 

suasana hati. 

 Menunjukkan image dan budaya perusahaan. 

 Simulasi dari lingkungan yg ada. 

 Menjelaskan strukstur organisasi. 

 Ilustrasi dari lokasi. 
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3. Digital Audio (DA) 

Digital Audio adalah teknologi untuk merekam, menyimpan, dan 

mereproduksi suara dengan meng-encode sinyal audio dalam bentuk 

digital daripada bentuk analog. 

DA dihasilkan dg cara melakukan sampling sinyal kontinu yg dihasilkan oleh sumber suara. ADC 

(Analaog-to-Digital Converter) menangkap input sinyal elektrik dari suara dan mengubahnya 

menjadi data digital. Untuk menghasilkan suara melalui amplifier dan speaker menggunakan 

DAC (Digital-to-Analog Converter). 

DA Interfaces 

 AC’97 (Audio Codec 1997) : interface antara IC pada mobo PC 

 Intel HD Audio : pengganti AC’97 

 Interface ADAT 

 AES3 

 AES47 

 I2S (Inter-IC Sound) : interface antara IC pada alat elektronik 

 MADI (Multichannel Audio Digital Interface) 

 MIDI 

 S/PDIF (via kabel coaxial) 

 TDIF, TASCAM (via kabel D-Sub) 

 A2DP via bluetooth 

Sejarah singkat format music 

 Piringan hitam diputar dengan Gramophone 

 Kaset diputar dengan tape & Walkman 

 DAT, dikeluarkan berbarengan dengan CD dan kurang dikenal secara luas. 

 CD, VCD, DVD diputar dengan CD player & discman 

 Music Digital diputar dengan MP3 player & iPOD 
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Manfaat DA: 

 

Teknologi pada DA 

a) Broadcasting: 

 Digital Audio Broadcasting (DAB) 

 HD Radio 

 Digital Radio Mondiale (DRM) 

 In-Band on-Channel (IBOC) 

b) Media Penyimpanan 

 DA Player 

 DA Tape (DAT) 

 Digital Compact Cassete (DCC) 

 Compact Disc (CD) 

 Hard Disk Recorder 

 DVD-Audio 

 MiniDisc 

 Super Audio CD 

 Blu-ray Disc 

 Format audio lainnya 

Suara

Distribusi

Produksi 
Massal

Rekam & 
Manipulasi



Tri Wahyuni, ST | Jaringan Multimedia 5 

 

4. Digital Video 

Digital Video merupakan system perekaman digital yg bekerja 

menggunakan sinyal video digital daripada sinyal video analog. 

Proses pembuatan video digital 

a) Analog Video Acquisition : pembuatan script & storyboard, pemilihan tools untuk 

pengambilan gambar. 

b) Capturing and Storing 

c) Editing and adding special effects 

d) Delivery and display 

Format Video 

 Analog : NTSC & PAL 

 Digital: MOV, MPG, AVI, ASF, dll 

Basic Properties dari Digital Video 

 Digital video terdiri dari rangkaian digital gambar bitmap orthogonal yg disebut sebagai 

frame. 

 Frame per Second (FPS) : Jumlah frame yg ditampilkan dalam satu detik. 

 Pixels per Frame : ukuran dari frame. (W x H pixels) 

 Bits per Frame : jumlah bit dalam setiap frame nya. 

 Color Depth : tingkat intensitas warna dalam satuan bits. 

 Bit Rate (BR) : ukuran kecepatan perpindahan bit data dari satu tempat ke tempat lain. 

(satuan kbps, mbps, dll) 

 Video Size (VS) : ukuran video yg tersimpan dalam media penyimpanan. 

�� = � ∗ � ∗ �� ∗ ��� 

�� = �� ∗ � = � ∗ � ∗ �� ∗ ��� ∗ � 

Satuan : 

 BR = bit/s atau bps 

 W & H = pixels 

 CD = bits 

 VS = bits 

 T = seconds 
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Contoh: 

Sebuah video dengan durasi 1 jam, frame size 640x480, color depth 24 bits dan frame rate 

25fps. Carilah basic properties dari video tersebut: 

Jawab : 

Pixels per Frame = 640 * 480 = 307200 

Bits per Frame = 307200 * 24 = 7372800 bits = 7,37 Mb 

BR = 7,37 * 25 = 184,25 Mbits/sec 

VS = 184 Mbps * 3600sec = 662,400 Mb = 82800 MB = 82,8 GB 

5. Animasi 

Animasi merupakan simulasi gerakan yg ditunjukkan dg kumpulan 

gambar atau frame. 

Contoh animasi adalah anime dan kartun. 

4 macam animasi 

a) Animasi Frame : menampilkan obyek yg digambar (disebut dg frame) dmn obyek 

dilokasikan di layar dg posisi yg berbeda2. 

b) Animasi Vektor 

 Vector : garis yg memiliki titik awal, arah dan panjang 

 Animasi Vektor : membuat animasi dg memanipulasi ketiga parameter di atas. 

 Software : Adobe Flash 

c) Animasi Komputasional : animasi dg mengubah koordinat posisi x dan y 

d) Morphing 

 Morphing adalah mengubah suatu bentuk ke bentuk lain dg menampilkan variasi 

frame yg membentuk gerakan yg smooth. 

 Software : Avid’s Elastic Reality, Black Belt’s WinImages, Gryphon Software Morph, 

Human Software Aquizz, MorphWizard, Unlead’s MorphStudio 
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3. Streaming Multimedia 

Streaming Multimedia adalah multimedia yg terus-menerus scr konstan 

diterima dan ditampilkan kpd end-user selagi diantarkan oleh penyedia 

layanan. 

 

Live Streaming adalah multimedia yg disiarkan secara LIVE dg melibatkan 

camera sbg medianya, encoder untuk mendigitalisasi kontennya, media 

publisher, dan jaringan sebagai jalur untuk pendistribusian konten. 

Codec, bitstream, transport, protocol 

 Audio stream menggunakan codec MP3, Vorbis, AAC 

 Video Stream menggunakan codec H.264 atau VP8 

 Container bitsream menggunakan FLV, WebM, ASF, atau ISMA 

 Streaming client dan streaming server berinteraksi dengan menggunakan control 

protocol spt MMS atau RTP. 

4. Voice over Internet Protocol 

VoIP adalah teknologi yang memungkinkan  komunikasi suara 

menggunakan jaringan berbasis IP (internet protocol). Jaringan yang 

digunakan bisa berupa internet atau intranet. 

 

Mengkonversi informasi suara menjadi paket-paket data untuk ditransmisikan melalui jaringan 

komputer baik internet maupun intranet 
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Mengapa VoIP 

 Investasi jaringan TCP/IP lebih murah 

 Multiplexing lebih mudah 

 Teknologi mendukung 

 Banyak aplikasi free/open source 

5. Session Internet Protocol (SIP) 

Session Initiation Protocol (SIP) merupakan sebuah protokol standart 

multimedia dimana merupakan produk dari Internet Engineering Task 

Force (IETF) dan telah digunakan menjadi suatu standart penggunaan 

VoIP.  

 

SIP merupakan protokol yang berada pada layer aplikasi dimana 

mendefinisikan proses awal, pengubahan, dan pemutusan suatu sesi 

komunikasi multimedia. 

Protokol-protokol SIP 

1. Real-time Transport Protocol (RTP). 

Protokol RTP menyediakan transfer media secara terus-menerus pada jaringan paket. 

2. Real-time Control Transport Protocol (RTCP). 

Protokol RTCP merupakan protokol yang mengendalikan transfer media. 

3. Session Description Protocol (SDP).  

Protokol SDP merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu 

komunikasi. 

Komponen-komponen SIP 

1. User Agent 

a) User Agent Client (UAC) 

b) User Agent Server (UAS) 

2. Network Server 

a) Proxy Server 

b) Redirect Server 
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6. Real-Time Transport Protocol 
Real-time Transport Protocol (RTP) didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan 

audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang 

termasuk didalamnya streaming media seperti telepony, aplikasi video teleconfrence dan web 

yang memiliki fitur berbasis push-to-talk. 

RTP digunakan sebagai penghubung dengan RTP Control Protocol (RTCP). Ketika RTP membawa 

media stream (cth : audio dan video), RTCP berfungsi untuk memonitor statistik dari transmisi 

dan Quality of Service (QoS) dan membantu sinkronisasi multiple stream. Ketika kedua protokol 

digunakan dalam conjunction, RTP dihasilkan dan diterima pada nomor port genap dan 

komunikasi RTCP yang menghubungkannya memggunakan nomor port ganjil yang lebih tinggi. 

Protokol RTP ini adalah salah satu pondasi penting untuk komunikasi Voice over IP (VoIP) dan 

pada konteks ini biasa digunakan pada hubungan dengan protokol signaling yang membantu 

untuk pengaturan koneksi diseluruh jaringan. RTP dikembangkan oleh Audio-Video Transport 

Working Group dari Internet Engineering Task Force (IETF) dan pertama dipublish di tahun 1996 

dikenal dengan RFC 1889, lalu digantikan dengan RFC 3550 di tahun 2003. 

RTP digunakan sebagai penghubung dengan protokol lainnya seperti H323 dan RTSP. Pada 

dasarnya, RTP didefinisikan sebagai pasangan protocol, RTP dan RTCP. RTP digunakan untuk 

media transfer data multimedia dan RTCP digunakan secara periodik untuk mengirimkan 

informasi kontrol dan juga parameter QoS. 

RTP didesain sebagai end-to-end, realtime, dan transfer stream data. Protokol ini dilengkapi 

dengan jitter sebagai kompensasi dan sebagai deteksi dari urutan kedatangan dalam data yang 

biasa ditemukan dalam transmisi di jaringan IP. RTP mendukung transfer data ke beberapa 

tujuan secara multicast. RTP dianggap sebagai standar utama untuk transportasi audio/video 

pada jaringan IP dan digunakan profil yang terkait dan format payload. 

Aplikasi multimedia real-time streaming memerlukan pengiriman informasi secara tepat waktu 

dan dapat mentolerir hilangnya beberapa paket (packet loss) untuk mencapai 

tujuan/destination. Sebagai contoh, kehilangan paket pada aplikasi audio dapat mengakibatkan 

kehilangan sepersekian detik data audio yang dapat dibuat tidak diketahui dengan suatu 

algoritma penyembunyian kesalahan yang cocok. Transport Control Protocol (TCP), walaupun 

suatu standar untuk penggunaan RTP, biasanya tidak digunakan pada aplikasi RTP karena TCP 

menuntut keandalan atas ketepatan waktu. Alih-alih, mayoritas implementasi RTP dibangun 

pada User Datagram Protocol (UDP). 


