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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan membahas mengenai tujuan dan latar belakang 

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini , spesifikasi sistem yang akan 

direalisasikan, dan sistematika penulisan. 

 

1.1. Tujuan 

Membangun sebuah sistem pemesanan lagu melalui media website dengan 

menggunakan Cubieboard2 sebagai server, penyimpanan lagu, media pemutar 

lagu, dan dengan menggunakan komunikasi Wi-Fi. 

 

1.2. Latar Belakang 

Dewasa ini, bisnis kuliner menjadi salah satu peluang bisnis yang 

menjanjikan di kota – kota besar. Para pebisnis kuliner semakin bersaing dengan 

inovasi – inovasi baru mulai dari makanan, suasana tempat, hiburan, serta 

keunikan tempatnya. Beberapa kafe bahkan menyajikan pertunjukan musik untuk 

memanjakan pengunjungnya. Ada beberapa kafe yang identik dengan aliran 

musik tertentu seperti kafe dengan nuansa rock, pop, r ‘n b, hip hop, hingga 

dangdut. 

Akan tetapi, tidak sedikit pengunjung kafe yang ingin mendengarkan     

lagu – lagu kesukaannya tanpa terpaku kepada salah satu aliran musik, ataupun 

lagu yang diputar oleh pelayan kafe, dan tidak semua pengunjung kafe juga ingin 

mendengarkan musik ketika sedang menyantap makanan. Pengunjung cenderung 

ingin mendengarkan lagu kesukaan mereka tanpa harus memesan langsung 

kepada pelayan kafe dan tidak terganggu oleh lagu yang mereka tidak suka. 

Berawal dari permasalahan di atas, tugas akhir ini akan merancang sebuah 

sistem yang digunakan oleh pengguna untuk memesan lagu kesukaan mereka 

pada saat berada di kafe atau restaurant tanpa harus meminta kepada pelayan kafe 

untuk memutarnya, ataupun menunggu antrian agar lagu mereka diputar. 

Pengguna hanya perlu memesan lagu melalui website yang menggunakan web 

service dan dapat diakses melalui smartphone yang terkoneksi dengan wi-fi kafe 
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yang bersangkutan.  Wi-fi terhubung dengan server tempat penyimpanan lagu dan 

mengirimkan lagu ke tiap meja yang memiliki modul client. Keuntungan dari 

sistem ini adalah, pengunjung dapat dengan mudah memesan lagu khusus untuk 

meja mereka tanpa harus meminta kepada pelayan kafe, hanya dengan mengakses 

website melalui web browser dan tiap meja memutar lagu yang berbeda – beda 

sesuai dengan pemesanan, sehingga kafe dapat memeberikan kenyamanan kepada 

pengunjung untuk mendengarkan musik yang mereka sukai. 

 

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

34/I.3/FTEK/VI/2014 pada tanggal 11 Juni 2014, spesifikasi skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem menggunakan sebuah modul Cubieboard2 sebagai server 

dengan menggunakan aplikasi webserver Apache dan modul Raspberry 

Pi sebagai client. 

2. Server dapat diakses  menggunakan wi-fi secara local area network 

melalui komputer atau smartphone menggunakan web browser. 

3. Setiap meja memiliki ID dan password yang berbeda – beda, yang 

digunakan untuk menginialisasi client, sehingga server dapat 

menentukan pemesanan lagu berasal dari meja yang mana. 

4. Lagu akan diputar langsung setelah pengunjung memesan lagu pertama, 

dan lagu berikutnya yang dipesan akan diantrikan, dan diputar setelah 

lagu sebelumnya selesai. 

5. Client dapat mengantrikan lagu yang akan diputar, menghapus antrian 

lagu, dan menyusun ulang playlist lagu, sehingga pengguna dapat 

memesan lebih dari satu lagu, dan tidak ada batasan pemesanan lagu. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima 

bab, berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

BAB I  Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang tujuan dan latar 

belakang permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi sistem 

yang akan direalisasikan dalam skripsi dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Dasar Teori, bab ini berisi tentang pembahasan beberapa dasar 

teori yang mendukung pembuatan skripsi. 

BAB III  Perancangan Sistem, bab ini berisi tentang penjelasan 

perancangan sistem, penjelasan konfigurasi pada modul server dan modul client, 

serta perancangan perangkat lunak hingga menjadi sebuah sistem. 

BAB IV Pengujian dan Analisis, pada bab ini berisi tentang pengujian 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah dirancang dan direalisasikan. 

BAB V Penutup, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran – 

saran pengembangan. 




