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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka  

Muhammad Anwar (2015) meneliti tentang “Teknologi WebRTC untuk Bibel 

Online dengan menggunakan teknologi WebRTC” yang diimplementasikan pada 

interface Web P. Metode yang digunakan yaitu unicast dengan komunikasi dua 

arah antara pembimbing dengan siswa. 

Kirap Panji H. (2011) meneliti tentang “Membangun aplikasi live streaming 

event berbasis web menggunakan protocol RTP” yang diimplementasikan pada 

interface web dengan menggunakan bahasa pemrograman Ruby yang dibangun 

menggunakan framework Rails. Dengan melakukan pengujian video streaming 

untuk menentukan kualitas video pada berbagai resolusi video yang diterima 

sekitar 8-14 client. 

Ken Ridha (2010) meneliti tentang “Aplikasi time video streaming sebagai 

sarana pembelajaran online berbasis Internet dengan menggunakan Teknologi 

Broadcam” yaitu inisialisasi kamera web dan mikrofon, konfigurasi IP dan 

pengaturan video yang akan secara lansung dengan Broadcam ini diaplikasikan 

didalam web dengan menggunakan bahasa pemrograman java. 

Riski Marvianto Saputro (2017) menerapkan teknologi webrtc untuk 

membangun radio melalui jaringan internet dengan menambahkan fitur mengirim 
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pesan (chatting ) yang belum dimiliki oleh radio konvesional, sehingga pengguna 

dapat melakukan interaksi langsung kepada penyiar. 

Penelitian yang diusulkan berupa pembuatan Pemanfaatan WebRTC untuk video 

dan audio yang diimplementasikan pada interface web. 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

 

NO 

 

Penelitian 

 

Judul 

 

Implementasi 

Bahasa 

Program  

1 Muhammad Anwar 

2015 

 

Teknologi 

WebRTC Untuk 

Bimbingan Online  

Pembelajaran 

online berbasis web 

murid bisa  akses di 

manapun  

PHP 5 

2 Kirap Panji H (2011) Membangun 

Aplikasi Live 

Streaming Event 

Berbasis Web 

Menggunakan 

Protokol RTP 

 

Live Streaming Ruby 

3 

 

Ken Ridha (2010) Aplikasi time video 

streaming sebagai 

sarana 

pembelajaran 

online berbasis 

Internet dengan 

menggunakan 

Teknologi 

Broadcam 

 

Real Time Video 

Streaming 

 

PHP 
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4 Riski Marvianto 

Saputro 

2017 

 

Aplikasi Web 

Radio Live 

Streaming 

Mengunakan 

Teknologi 

WEBRTC 

Membangun Radio 

Streaming memalui 

Internet  

 

HTML 5 

5 Yang diusulkan 

Evander Karo Sekali 

Naibobe  (2017) 

Pemanfaatan 

WebRTC untuk 

mejalankan audio 

dan video 

Membangun video 

dan audio secara 

streaming dengan 

internet  

 

HTML dan 

Javascript 

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 WebRTC 

WebRTC (Web Real-Time Communication) merupakan sebuah proyek open 

source yang memungkinkan untuk dilakukannya komunikasi real time  lintas web 

browser. Teknologi ini berjalan diatas sebuah backbone web browser modern.  

WebRTC (Web Real-Time Communication), sebuah teknologi yang digunakan 

untuk menyediakan layanan audio/video conference melalui APIs untuk membuat 

aplikasi yang canggih dan real-time berbasis web tanpa membutuhkan plug-in 

atau proses instalasi (Thomhert,2015). Komponen WebRTC yang dipakai dalam 

pembuatan video secara lansung meliputi 
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1. Media Stream 

Mendapatkan akses ke data stream dari kamera dan mikrofon. Media 

Stream yang dihasilkan oleh navigator.getUserMedia(), selanjutnya 

output akan diteruskan ke RTCPeerConection. 

2. Live Streaming  

Streaming adalah proses pengiriman data continue secara terus 

menerus yang dilakukan secara broadcast, multicast maupun melalui 

jaringan lokal maupun internet untuk ditampilkan oleh aplikasi streaming 

pada PC ataupun perangkat portable  seperti laptop dan mobile phone, 

salah satu jenis stream adalah video streaming unggahan di Youtube. 

3. RTCPeerConection 

Mengkordinasikan komonikasi dan mengirim pesan control yang 

dikenal sebagai sinyal. Sinyal dan protocol tidak ditentukan oleh WebRTC 

karena sinyal bukan bagian dari RTCPeerConnection API 

2.2.2  Video dan Audio 

 Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar 

bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video berupa televisi dan audio dalam 

sistem komonikasi bercirikan video, sinyal elektrik digunakan untuk membawa 

unsur bunyi. 
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2.2.3  Bootsrap 

Bootsrap adalah front-end framework yang bagus dan luar biasa yang 

mengedepankan tampilan untuk mobile device (Handphone, smartphone dll.) 

guna mempercepat dan mempermudah pengembangan website. Bootsrap 

menyediakan HTML, CSS dan Javascript siap pakai dan mudah untuk 

dikembangkan. 

Bootsrap dibangun dengan teknologi HTML dan CSS yang dapat membuat 

layout halaman website, tabel, tombol, form, navigasi, dan komponen lainnya 

dalam sebuah website hanya dengan memanggil fungsi CSS (class) dalam berkas 

HTML yang telah didefinisikan. Selain itu juga terdapat komponen-komponen 

lainya yang dibangun menggunakan Javascript. 

 

 

2.2.4  Node.Js 

Node.Js merupakan sebuah platform untuk membuat aplikasi Javascript yang 

dapat dijalankan disisi server. Node.Js dikembangkan dari engine Javascript yang 

dibuat oleh google untuk browser crome bernama V8. Node. Js menggunakan  

Javascript sebagai bahasa pemrograman dan teknik even-driven, nonblocking I/O 

(asynchronous) yang membuatnya lebih ringan dan efisien. Node.Js memiliki 

fitur built-in HTTP server library yang mampu menjadikan sebuah web server 

tanpa bantuan software lainnya seperti Apache dan Nginx. 
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2.2.5 Firebase  

Firebase adalah BaaS (Backend as a Service) yang saat ini dimiliki oleh 

Google. Firebase ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk 

mempermudah pekerjaan Mobile Apps Developer. Dengan adanya Firebase, apps 

developer bisa fokus mengembangkan  

  

     2.2.6 WEBRTC SDK  

WebRTC SDK merupakan suatu library yang telah disediakan dengan tujuan 

untuk mempermudah pengembang dalam melakukan penelitian pengembangan 

suatu aplikasi. Salah satu SDK dari PUBNUB WebRTC video conference dengan 

memberikan kemudahan untuk pengembang dengan menyederhanakan program - 

program yang dapat digunakan secara mudah. 

 

      2.2.7 CODEC 

      Codec merupakan kependekan dari compression/ decompression. Dalam 

konteks video straming, codec merupakan sebuah metode pengkompresan dan 

pendekompresan suatu file media streaming seperti audio. Codec kompresi 

digunakan agar ukuran file dapat diperkecil lalu file yang sudah dikompresi dapat 

distreaming dan dibroadcast melalui internet maupun internet. Setelah sampai di 

perangkat milik client, file tersebut kemudian didekompres ke ukuran semula 
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untuk dapat dilihat oleh client. Proses ini dapat membuat proses streaming 

menjadi lebih cepat. 

  

2.2.8 Quality of Service pada Jaringan IP 

 Quality of Service (QoS) didefinisikan sebagai suatu pengukuran tentang 

seberapa baik jaringan, karakteristik dan sifat dari suatu layanan. Pada jaringan 

berbasi IP, QoS mengacu pada performansi dari paket – paket IP yang lewat 

melalui satu atau lebih jaringan. QoS didesain untuk membantu end user menjadi 

lebih produktif dengan memastikan bahwa end user mendapatkan performansi 

yang handal dari aplikasi – aplikasi berbasis jaringan (Kirap Panji H., 2011). 

 

2.2.9 HyperText Markup Language  (HTML)  

 HTML secara umum dikenal dengan HyperText Markup Language yang 

bahasa pemrograman standar yang dipakai untuk mendesain atau membuat 

sebuah halaman web, yang selanjutnya bisa diakses agar bisa menampilkan 

beragam informasi di dalam suatu penjelajah web Internet atau browser. 
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2.2.10 Wireshark 

 Wireshark merupakan salah satu tools atau aplikasi Network Analizer atau 

penganalisa jaringan. Penganalisaan kinerja jaringan itu dapat melingkupi 

berbagai hal, mulai dari proses menangkap paket-paket data dalam jaringan, 

sampai digunakan pula untuk snifing (memperoleh informasi penting seperti 

password, email, dll). Secara garis besar cara kerja wireshark yaitu merekam 

semua paket yang melewati interface yang dipilih, interface sendiri merupakan 

perangkat penghubung antar jaringan, bisa melalui wifi atau ethernet/lan card.      

 

 


