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ABSTRAK 

Aplikasi radio streaming berbasis Android ini merupakan sebuah aplikasi yang 

memutar radio-radio yang tersedia melalui internet. Aplikasi ini juga 

menyediakan beberapa fitur antara lain daftar radio, penambahan daftar radio, 

penghapusan daftar radio, pengeditan data radio, halaman berita, deretan tangga 

lagu dan fitur pesan singkat. Pada aplikasi ini didapat kesimpulan bahwa untuk 

mendapatkan kualitas suara yang jernih dibutuhkan akses internet yang stabil. 

Kata Kunci : Aplikasi, Android, radio streaming, internet, twitter 

 

ABSTRACT 

Application Streaming radio for android is an application that plays radio 

stations that are available over the internet. This application also provides 

several features include a radio list, deleting list, adding a radio list, news pages, 

top charts and text short messages. On this application we can concluded that in 

order to get a good quality sound need a stable internet access. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan dunia teknologi 

informasi dan komunikasi 

berkembang sangat pesat ditunjang 

dengan penemuan dan inovasi yang 

telah membawa perubahan dalam 

kehidupan manusia. Banyak 

teknologi yang bermunculan hal ini 

terjadi karena kebutuhan masyarakat 

akan informasi yang terus 

meningkat. Stasiun radio sebagai 

salah satu penyedia jasa informasi 

dalam bentuk suara memiliki 

sejumlah peranan yang cukup 

penting, terutama untuk sistem 

komunikasi audio. 

Radio secara fisik memiliki 

beberapa kekurangan, diantaranya 

adalah keterbatasan jangkauan dan 

frekuensi pemancar yang terbatas 

pada suatu daerah saja dimana radio 

tersebut disiarkan untuk radio AM di 

Indonesia yang ditetapkan pada 

frekuensi 530 kHz –1600 kHz daya 
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jangkau siaran hanya 200 KM 

dengan modulasi mono, untuk siaran 

radio FM yang ditetapkan pada 

frekuensi 87,5 MHz – 108 MHz daya 

jangkaunya terbatas 75 KM dengan 

modulasi stereo (Telekomui, 2007). 

Dan informasi yang disajikan hanya 

dalam bentuk komunikasi suara, 

sehingga dibutuhkan media 

penyajian informasi yang lain tanpa 

mengubah peran dasar dari radio itu 

sendiri yaitu sebagai penyedia jasa  

informasi suara. Dan ini yang 

menjadi salah satu kendala bagi 

stasiun radio ”konvensional” saat ini. 

Pengertian Radio Streaming 

Radio streaming adalah media audio 

yang dapat didengarkan melalui 

internet. Radio streaming ini juga di 

sebut oleh banyak orang sebagai 

radio online. Radio streaming pada 

prinsipnya adalah file audio yang 

dikirim dari komputer sumber 

streaming ke server secara mengalir 

terus menerus dimana pendengar 

radio streaming dapat mengakses 

atau mendengarkan file streaming 

yang berada di server tersebut 

melalui jaringan internet. 

Hal ini dimaksudkan agar pendengar 

dapat mengakses secara real time 

tanpa menunggu file terkirim secara 

utuh dari komputer sumber streaming 

ke server dan dari server ke 

komputer pendengar, meskipun 

terdapat jeda waktu karena proses 

streaming itu. 

Pengertian Android 

Android adalah sistem operasi yang 

berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer 

tablet. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak (Lulu, 2012). Awalnya, 

Google Inc. membeli Android Inc., 

pendatang baru yang membuat 

peranti lunak untuk ponsel. 

Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset 

Alliance, konsorsium dari 34 

perusahaan peranti keras, peranti 

lunak, dan telekomunikasi, termasuk 

Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 
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Dan dalam pengembangan aplikasi 

ini penulis menggabungkan beberapa 

fitur dari penelitian-penelitian yang 

telah ada, diantaranya :  
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Dari beberapa keterangan para 

peneliti terdahulu, penulis ingin 

menggabungkan fitur yang telah ada 

di beberapa aplikasi menjadi dalam 

satu aplikasi, antara lalin : list radio 

streaming, penambahan list radio 

streaming,  hapus list radio 

streaming, informasi berita, twitter, 

deretan tangga lagu, check network 

dan exit. 

 

Pembahasan 

Halaman utama dan menu 

Pada halaman ini user bisa 

mengakses berbagai menu yang telah 

disediakan, antara lain menu share 

(twitter), menu news (berita), menu 

list station (daftar radio), menu send 

message (SMS) dan menu top list 

(deretan tangga lagu). Halaman 

utama ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

Halaman share (twitter) 

Halaman ini diperuntukkan untuk 

user sebagai update status ke social 

network yang lebih khususnya ke 

twitter. Untuk gambar pada halaman 

ini bisa dilihat pada gambar berikut : 

 



 

Setelah user masuk harus login 

terlebih dahulu, dan pada saat proses 

login ini server twitter akan meminta 

username account dan password 

untuk authorized account. Inilah 

gambar pada saat proses tersebut : 

 

 

Setelah proses login selesai barulah 

user dapat mengupdate status ke 

twitter. Pada halaman update status 

ini sudah ada text yang secara 

otomatis mucul tergantung dari radio 

apa yang sedang didengarkan.  

Gambar untuk halaman update status 

dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

Halaman News 

Pada halaman ini user bisa 

mendapatkan segala berita yang 

berhubungan dengan musik. 

Halaman ini langsung terintegrasi 

dengan webbrowser yang telah 

tersedia. 

 

Halaman list station 

Dihalaman ini terdapat berbagai 

macam radio-radio yang sudah 

tersedia. Dapat kita lihat halaman list 

station pada gambar dibawah ini : 

 



 

Pada list station ini user juga dapat 

memutar list radio, menambah list 

radio, menghapus dan mengedit. 

Pada halaman ini juga yang 

digunakan untuk memutar radio yang 

dipilih. Gambarnya dapat kita lihat 

dibawah ini: 

 

 

Halaman send message 

Pada halaman ini user dapat 

melakukan kirim-kirim sms ke radio 

yang user inginkan, bermaksud untuk 

melakukan request lagu atau layanan 

sms yang disediakan olah radio yang 

bersangkutan. Dan pada tab no hp 

akan muncul nomor secara otomatis 

sesuai dengan nomer telfon radio 

yang sedang diputar. 

 

 

Halaman toplist 

Dihalaman ini user dapat melihat 

deretan tangga lagu teratas. Halaman 

ini mengambil data dari server yang 

sudah disediakan. Dapat dilihat di 

gambar dibawah ini: 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil pada 

tugas akhir ini yaitu : 

1. Aplikasi radio streaming 

telah berhasil diimplementasikan ke 

handheld android dan dapat bekerja 

dengan baik. 

2. Untuk mendapatkan 

kelancaran dan mendapatkan kualitas 

suara yang bagus dalam streaming 

radio ini memerlukan internet akses 

yang cepat dan stabil.  

3. Penambahan list radio 

streaming ini menggunakan format 

http://namaserver:port, tidak sama 
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formatnya dengan format streaming 

radio pada website. 

Saran 

Adapun saran yang penulis bisa 

sampaikan dari penelitian ini yaitu : 

a. Ruang lingkup radio tidak 

hanya radio-radio  yang ada di 

Indonesia  

b. Memberikan satu lagi fitur 

untuk pencarian otomatis radio 

streaming yang terdaftar. 
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