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ABSTRAK
Audio streaming adalah memainkan berkas suara lewat jaringan sebelum berkas
sepenuhnya selesai diunduh, saat ini semakin banyak yang memanfaatkan audio streaming.
Makin banyaknya orang yang menggunakan audio streaming menimbulkan masalah pada
penerapan sistem audio streaming konvensional yang terpusat. Dengan sistem terpusat
maka sumberdaya yang dibutuhkan peladen (server) pusat harus makin besar mengikuti
perkembangan pengguna. Pada audio streaming peer to peer metode block scheduling
tidak ada peladen (server) terpusat yang terbebani, melainkan beban didistribusikan pada
pengguna itu sendiri dan dilayani olehnya. Audio streaming Peer to Peer metode block
scheduling diimplementasikan menggunakan protokol TCP dengan memanfaatkan API
Socket. Dari hasil pengujian beban peladenan audio streaming terbagi hampir sama rata
pada sistem audio streaming peer to peer metode block scheduling.
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