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PENDAHULUAN 
 

 Radio saat ini masih menjadi salah satu media hiburan pilihan masyarakat saat ini. Sistem 

penyiaran radio saat ini sudah berkembang dan telah menyentuh dunia internet. Siaran radio 

konvensional yang menggunakan sinyal FM memang masih digunakan hingga saat ini. Namun, para 

pendengar setia radio terkadang berada pada tempat-tempat dimana mereka tidak dapat mendengar 

radio tersebut dengan penangkap sinyal radio biasa. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah system dimana 

siaran radio dapat didengarkan melalui internet. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba 

membroadcast siaran radio dan akan distreaming menggunakan media internet dan media player 

lainnya. 

MENANGKAP SINYAL RADIO 
Sinyal radio yang akan dibroadcast ditangkap menggunakan radio biasa, kemudian suaranya di salurkan 

ke microphone menggunakan kabel. Radio yang digunakan bisa radio apa saja asalkan bisa 

mengeluarkan output ke microphone atau headphone. Kami mencoba radio FM dari handphone. Jack 

output headphone dari handphone yang kami coba memiliki diameter lebih kecil daripada jack output 

headphone biasa, sehingga dibutuhkan jack converter. Output dari radio ini kemudian dihubungkan ke 

input microphone di komputer yang akan menjadi server broadcast.  

Alat-alat yang kami gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Radio yang memiliki audio out. Kami menggunakan handphone yang dapat menangkap 

gelombang radio FM dan memiliki output headphone 2.5 mm 

 

Gambar 1 Output headphone 2.5 mm  

2. Converter dari output 2.5 mm ke 3.5 mm. Ini digunakan untuk menyesuaikan dengan output 

headphone 2.5 mm 
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Gambar 2 Converter dari output 2.5 mm ke 3.5 mm 

3. Converter dari output 3.5 mm ke input microphone. Ini digunakan untuk mengambil data audio. 

 

Gambar 3 Converter dari output 3.5 mm (warna perak) ke input microphone (warna emas) 

Berikut langkah-langkah yang kami lakukan untuk menghubungkan radio dari handphone ke laptop: 

1.  Hubungkan handphone dengan converter 2.5 mm ke 3.5 mm. 
2.  Hubungkan ujung converter 3.5 mm dengan kabel untuk mengkonversi data audionya agar bisa 

dimasukkan ke input microphone di laptop. 
3. Nyalakan radio di handphone. 

BROADCAST SINYAL RADIO 
Data audio yang dikirimkan melalui input microphone harus ditangkap dan dibroadcast ke URL tertentu. 

Telah tersedia banyak software untuk melakukan live broadcasting. Software yang kami coba 

diantaranya adalah Microsoft Expression Encoder, dan VLCMediaPlayer. Berikut akan kami paparkan 

cara melakukan live broadcasting menggunakan keduanya. 

Microsoft Expression Encoder 4 
Expression Encoder memiliki fitur untuk melakukan live broadcasting. Caranya pun cukup mudah. 

Berikut kami paparkan cara melakukan live broadcasting menggunakan software ini 
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1. Buka Microsoft Expression Encoder 4, kemudian pilih opsi Live Broadcasting Project dari startup 

screen. 

 

2. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan sumber yang akan dibroadcast. Klik Add a Live 

Broadcast dari panel Preview. 

 

3. Pada panel Live Sources, pilih Audio Device yang akan ditangkap sinyalnya. Karena kita 

menggunakan input Microphone, maka kita pilih Microphone dari combo box Audio Device. 

Karena kita hanya akan melakukan live broadcast data audio saja, Anda dapat mengosongkan 

combo box Video Device.  

4. Anda dapat melakukan konfigurasi tambahan dengan mengklik tombol Configure di bawah 

combo box Audio Device. Anda juga dapat memodifikasi text field Volume. Rentang nilai volume 

yang diperbolehkan adalah bilangan desimal dari 0 hingga 1. 

5. Setelah konfigurasi selesai, Anda dapat menyiapkan device tersebut dengan mengklik tombol 

Cue pada panel Live Sources. 
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6. Selanjutnya kita konfigurasi opsi pada panel Encode. Pastikan Output Format-nya Windows 

Media. Namun, jika Anda memiliki server IIS Smooth Streaming, Anda dapat memilih opsi ini. 

Kemudian, pada tab Audio di panel Encode ini, Anda dapat mengkonfigurasi beberapa opsi 

terkait kualitas Audio yang akan distreaming. Untuk konfigurasi default, Anda dapat mencoba 

konfigurasi berikut: 

a. Mode : CBR-1 pass 

b. Bitrate : 128 kbps 

c. Channels : Stereo 

d. Sample Rate : 44.1 kHz 

e. Bits per sample : 16 
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7. Sekarang kita lakukan konfigurasi pada panel Output. Ada dua pilihan output yang ditawarkan, 

yaitu File atau Streaming. Tentu saja, karena kita akan melakukan Broadcasting, maka kita 

centang opsi Streaming.  Selanjutnya akan tersedia dua buah radio button, yaitu Broadcast dan 

Publishing Point. Publishing Point dipilih jika Anda akan melakukan live broadcast pada Windows 

Media Server. Karena kita hanya akan melakukan live broadcast biasa, kita pilih opsi Broadcast. 

Selanjutnya Anda dapat mengeset nomor port tempat Broadcast, dan jumlah koneksi yang 

diperbolehkan. Anda dapat mengklik tombol Launch Preview untuk melihat previewnya. 
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8. Terakhir, Anda dapat mengklik tombol Start pada panel preview, dan siaran radio yang Anda 

tangkap akan dibroadcast. 

 

VideoLAN Media Player (VLC Media Player) 
Microsoft Expression Encoder 4 adalah software buatan Microsoft yang dijadikan satu bundel dengan 

Microsoft Expression Studio. Produk Microsoft ini bukan freeware. Alternatif lain untuk melakukan live 

broadcasting menggunakan software freeware adalah dengan menggunakan VLC Media Player. VLC 

player adalah software freeware yang dikembangkan oleh organisasi non-profit Video LAN. VLC memiliki 

banyak fitur dan protokol streaming. Anda dapat mendownload VLC player melalui situs 

http://www.videolan.org/vlc/. Berikut kami paparkan cara melakukan live broadcasting menggunakan 

software ini: 

1. Buka VLC Media Player, dan pilih menu Media > Open Capture Device, atau Anda dapat 

menekan tombol shortcut CTRL + C. Alternatif lain, Anda juga dapat memilih menu Media > 

Streaming, atau menekan tombol CTRL+S. 

2. Selanjutnya akan muncul dialog Open Media. Pada combo box Capture Mode, pilih DirectShow. 

Pada combo box Audio Device Name, Anda dapat memilih Microphone karena input audio kita 

berasal dari microphone. Anda juga dapat melakukan konfigurasi device dengan mengklik 

tombol Configure. Anda dapat memilih None untuk combo box Video Device Name, karena kita 

hanya melakukan live broadcast data audio. Selanjutnya pada menu drop down button, klik 

Streaming atau gunakan shortcut tombol ALT+S. 
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3. Pada dialog ini, tidak ada yang bisa Anda lakukan, klik Next 

4. Pada frame Destination Anda pilihprotokol HTTP kemudian klik Add. Sebenarnya, Anda juga 

dapat menambahkan Destination lain, misalkan Anda ingin melakukan broadcast pada URL 

berbeda tau pada File, atau protokol lain, misalnya MMS. 

 

5. Pada tab HTTP Anda dapat memilih port yang digunakan serta alamat URL tempat broadcast 

pada text field Path. Anda juga dapat memberi nama seperti nama file pada text field Path, 

misalnya Streaming.ogg. 
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6. Selanjutnya, pilih transcoding yang digunakan. Pilih Audio – Vorbis (OGG), karena biasanya 

browser mendukung format ini. Anda dapat mengklik tombol berikon kunci pas dan obeng 

untuk mengedit profile tersebut. Selanjutnya akan terbuka dialog baru. Pada tab Audio Codec, 

Anda dapat menggunakan setting default berikut. Kemudian klik save untuk menyimpan 

perubahan profil. 

a. Audio (dicentang) 

b. Keep Original Sound Track (tidak dicentang) 

c. Codec : Vorbis 

d. Bitrate : 128 kbps 

e. Channels : 2 

f. Sample Rate : 44100 

 

7. Kemudian, Anda dapat langsung mengklik tombol Stream, maka siaran Anda akan dibroadcast. 
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RADIO STREAMING  

a. STREAMING MENGGUNAKAN INTERNET 
Untuk dapat melakukan streaming menggunakan media internet, ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan tergantung dari fasilitas yang diberikan oleh server yang membroadcast radio. Jika 

server tersebut telah memberikan file yang akan distreaming maka kita cukup membuka melalui 

browser. Namun jika hanya diberikan URL maka harus disediakan sebuah halaman web yang 

dapat menstreaming siaran tersebut. 

a.1 Streaming Menggunakan Browser    

Untuk melakukan streaming menggunakan browser, (pada kasus kali ini digunakan 

browser Google Chrome) buka halaman server yang menyediakan jasa streaming radio 

melalui protocol http. Pada ujicoba kali ini, kami melakukan broadcast pada alamat 

URL : http://cerulean-pc:1234/stream.ogg 

 

 

 

http://cerulean-pc:1234/stream.ogg
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a.2 Streaming Menggunakan Laman Web 

Untuk melakukan streaming menggunakan laman web, kami telah membuat sebuah 

halaman web yang dapat melakukan streaming radio (audio). Berikut adalah script yang 

kami gunakan 

File: index.php 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

        <title>Radio Streaming</title> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/> 

        <script type="text/javascript"> 

            window.counter = 0; 

            function processinput(url,dest){ 

                var i = document.getElementById(url); 

                document.getElementById(dest).setAttribute("src", i.value); 

            } 

            function addPlayer(){ 

                var doc = document.getElementById("main"); 

                var childnodearray = doc.childNodes; 

                var newdiv = document.createElement("div"); 

                newdiv.setAttribute("class", "player"); 

                var divleft = document.createElement("div"); 

                divleft.setAttribute("class", "left"); 

                var divright = document.createElement("div"); 

                divright.setAttribute("class", "right"); 

                var input = document.createElement("input"); 
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                input.setAttribute("class", "input"); 

                input.setAttribute("type", "text"); 

                input.setAttribute("id", "url_id"+window.counter); 

                var audio = document.createElement("audio"); 

                audio.setAttribute("autoplay", "false"); 

                audio.setAttribute("controls", "true"); 

                audio.setAttribute("id", "audiocontrol"+window.counter);                 

                window.counter++; 

                divleft.appendChild(input); 

                divright.appendChild(audio); 

                newdiv.appendChild(divleft); 

                newdiv.appendChild(divright); 

                doc.appendChild(newdiv); 

                input.onchange = processinput("url_id"+window.counter, 

"audiocontrol"+window.counter); 

            } 

        </script> 

    </head> 

    <body> 

        <div id="wrapper"> 

            <div id="header"> 

                <div class="left2"> 

                    <h1> 

                        Radio Streaming Site 

                    </h1> 

                </div> 
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                <div class="right"> 

                     <img alt="logo"  src="images/sdf.png"/> 

                </div> 

            </div> 

            <div id="main"> 

                <div id="player1" class="player"> 

                    <div class ="left"> 

                        <input class="input" type="text" id="url_id" 

onchange="processinput('url_id','audiocontrol');"/> 

                    </div> 

                    <div class="right"> 

                        <audio autoplay="false" src="" controls="true" id="audiocontrol" > 

                            Your browser doesn't support HTML5 

                        </audio> 

                    </div> 

                </div>                 

            </div> 

            <img class="hand" src="images/addl.png" alt="add" onclick="addPlayer();"/> 

        </div> 

    </body> 

</html> 
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Print Screen 

 

 

b. STREAMING MENGGUNAKAN WINDOWS MEDIA PLAYER 
Untuk melakukan streaming menggunakan windows media player, broadcasting yang  

oleh server harus diberikan dalam bentuk WMA. Untuk  mendengarkan streaming menggunakan 

Windows Media Player, pencet tombol Alt, lalu Pilih File kemudian pilih open URL. Pada kasus ini 

URL yang digunakan adalah http://cerulean-pc:1234 dan mms://cerulean-pc:1235 

 

http://cerulean-pc:1234/
mms://cerulean-pc:1235/
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KESIMPULAN 
 Broadcasting audio, atau siaran radio pada khusunya dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa software seperti Microsoft Expression Encoder dan VLC Media Player. Broadcasting ini dapat 

dilakukan dengan beberapa protocol seperti HTTP, File MMS dan RTP. 

 Untuk menangkap audio yang di broadcast tersebut juga dapat digunakan beberapa cara, 

seperti menggunakan web, dan windows media player. Perbedaan mendasar dari penggunaan web dan 

media player adalah tipe codec yang digunakan pada saat membroadcasting audio. Untuk Windows 

Media Player, siaran yang dilakukan harus dikirim menggunakan format WMA. Sedangkan untuk web 

based dapat menggunakan MP3 atau OGG. 


