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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini dibahas perancangan pembangunan web server dan 

komunikasi antara server dan client dengan menggunakan komunikasi lokal wi-fi 

sebagai media komunikasi antara server dan client. Perancangan terdiri dari 

perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. 

 

3.1. Gambaran Sistem 

 

 

Gambar 3.1. Gambaran keseluruhan sistem yang dirancang 

 

Gambar 3.1 menunjukkan gambaran keseluruhan sistem yang dirancang. 

Terdapat dua modul yang digunakan yaitu modul server dan modul client. Modul 

server terhubung pada router dan wireless router. Melalui router, client 

berkomunikasi terhadap server, dan melalui wireless router, user mengirimkan 

pesanan lagu menuju server. Komunikasi antara server dan client menggunakan 
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protokol TCP/IP. User menggunakan smartphone atau PC yang terhubung dengan 

wireless router untuk mengirimkan pesanan lagu menuju server. Setelah server 

menerima pesanan dari user, server kemudian memproses pesanan tersebut, dan 

mengirim pesanan lagu untuk diputar pada modul client. Modul client berisi 

media player untuk memutar lagu yang dipesan oleh user.  

 

3.2. Perancangan Perangkat Keras 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan hingga realisasi 

perangkat keras pada modul server dan modul client. 

 

3.2.1.  Perangkat Keras Modul Server  

Modul server merupakan modul yang menyediakan layanan bagi user 

berupa tampilan halaman web yang digunakan untuk melayani pemesanan lagu 

dari user. Selain berisi web server, modul server juga bertugas untuk mengirim 

pesanan lagu dari user ke modul client yang saling terhubung melalui router. 

Koneksi antara modul server dengan user adalah melalui jaringan wi-fi. Tampilan 

halaman web yang akan dilihat oleh user adalah berupa halaman login dan daftar 

lagu yang disediakan. Daftar lagu disimpan di dalam sebuah database yang juga 

terdapat pada modul server. Modul server terdapat sebuah modul yaitu modul 

Cubieboard2. 

Cubieboard2 digunakan sebagai web server yang akan melayani permintaan 

dari user melalui tampilan halaman web yang telah ditanamkan, dan mengirim 

permintaan dari user ke modul client. Di dalam Cubieboard2 ini juga terdapat 

database penyimpanan lagu. Berikut akan dijelaskan pengaturan yang diperlukan 

pada modul Cubieboard2. 

 Pemasangan Operating System (OS) 

Setelah mendapatkan OS Debian Wheezy dari situs resmi 

Cubieboard, digunakan aplikasi “Win32 Disk Imager” untuk 

menanamkan OS tersebut ke dalam SD card, karena OS yang didapat 

berformat image.  
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Gambar 3.2 menunjukan aplikasi “Win32 Disk Imager” yang 

digunakan untuk menanamkan OS Debian Wheezy pada SD card. 

 

 

 

 

           Gambar 3.2 Aplikasi Win32 Disk Imager 

 Keterangan Gambar 3.2 adalah sebagai berikut : 

1. Tombol browse lokasi file image yang akan ditanamkan pada SD 

card. 

2. Lokasi dari SD card yang akan digunakan. 

3. Mengubah file image menjadi file MD5 yang digunakan sebagai OS. 

4. Menulis file OS ke SD card. 

Setelah file selesai ditulis ke dalam SD card, maka SD card siap 

untuk digunakan pada modul Cubieboard2 sebagai OS. 

 

 Pengaturan alamat IP dan jaringan internet 

Pengaturan alamat IP pada Cubieboard2 digunakan sebagai 

pengalamatan dari modul Cubieboard2 sendiri serta pengalamatan yang 

dituju oleh client untuk mengakses server, sehingga Cubieboard2 dapat 

diakses oleh client menggunakan protokol TCP/IP serta user dapat 

mengakses halaman website yang tertanam pada server. 

Sedangkan untuk pengaturan jaringan internet digunakan untuk 

melakukan download dan instalasi aplikasi Apache web server, PHP, 

serta Mysql. Instalasi aplikasi – aplikasi tersebut dilakukan secara online 

agar pada saat instalasi, semua update terbaru dari aplikasi tersebut 

disertakan dalam proses instalasi. 
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Pengaturan alamat IP dan jaringan internet, dilakukan pada saat 

yang bersamaan. Pengaturannya adalah dengan mengubah isi dari file 

“interfaces” yang terdapat pada direktori “/etc/network”. Untuk 

mengakses direktori tersebut, dibutuhkan otoritas dari super user atau 

root.  

Untuk pengaturan jaringan internet, digunakan cara internet 

sharing dari komputer lain yang terhubung dengan internet, dan 

menghubungkan Cubieboard2 dengan komputer tersebut melalui port 

Ethernet. Gambar 3.3 menunjukkan pengaturan alamat IP dan jaringan 

internet pada modul Cubieboard2. 

                    Gambar 3.3. Pengaturan alamat IP dan jaringan internet 

 

Penjelasan Gambar 3.3 adalah sebagai berikut : 

1. Baris “iface eth0 inet” diubah menjadi “static”. 

2. Untuk mengatur alamat IP, pada bagian address diubah menjadi 

alamat IP yang diinginkan, dan begitu juga pada bagian netmask. 

3. Ditambahkan baris “auto eth0” agar Cubieboard2 selalu 

menggunakan eth0 untuk melakukan komunikasi TCP/IP dan 

internet. 

4. Untuk mengatur jaringan internet, ditambahkan baris network dan 

baris gateway yang disamakan dengan komputer yang terhubung 

jaringan internet. 
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 Instalasi web server 

Modul Cubieboard2 berperan sebagai web server, maka diperlukan 

beberapa pengaturan sebelum modul dapat digunakan sebagai web 

server, sehingga dapat melayani permintaan melalui user melalui 

tampilan halaman web dan melakukan pengiriman permintaan lagu ke 

modul client untuk diputar. Langkah – langkah dalam melakukan 

instalasi web server pada modul Cubieboard2 terdapat pada halaman 

lampiran. 

 

3.2.2.  Perangkat Keras Modul Client 

Modul client merupakan modul yang bertugas memutar lagu yang dipesan 

oleh user melalui server. Modul ini menerima data lagu pesanan dari server, dan 

kemudian memutar lagu tersebut. Server tidak mengirimkan langsung lagu yang 

ada di database, melainkan mengirimkan alamat url lagu yang dipesan, sehingga 

client memutar lagu yang ada di server melalui alamat url yang diterima. Secara 

garis besar, perancangan pada modul ini sama halnya dengan perancangan pada 

modul server. Perbedaanya adalah pada modul client tidak ada instalasi web 

server. 

Sebagai media pemutar lagu, pada modul client akan ditanamkan sebuah 

media player, di mana media player tersebut akan menerima alamat url lagu yang 

dikirimkan oleh server sesuai pesanan user, dan kemudian memutarnya. Untuk 

mendukung hal tersebut, maka pada modul client dilakukan beberapa instalasi 

tambahan yaitu : 

 Instalasi fasilitas “ autofs ” 

Autofs merupakan fasilitas yang disediakan oleh Linux, untuk 

melakukan mount dari folder yang berada pada komputer lain secara 

otomatis. Pada modul client, mount dilakukan secara otomatis agar tidak 

perlu mengetik perintah mount pada terminal untuk mengambil data 

share dari server. Perlu beberapa tahapan instalasi agar modul client 

dapat melakukan mount secara otomatis. Langkah – langkah dalam 

melakukan instalasi fasilitas autofs terdapat pada halaman lampiran. 



17 
 

 
 

Proses koneksi ssh dan autofs yang terjadi antara client dan server 

akan memakan waktu selama sekitar 30 detik. Ini terjadi karena client 

membangun koneksi ssh dengan server, dan sama halnya seperti pada 

fasilitas Remote Desktop pada Windows. 

 

 Instalasi Music Player Daemon ( mpd ) 

Music Player Daemon ( mpd ) merupakan media player yang akan 

digunakan client untuk memutar lagu. Kelebihan dari mpd adalah dapat 

dikontrol dari komputer yang telah terkoneksi, sehingga dapat 

memegeng kontrol penuh terhadap mpd dari komputer yang 

dikoneksikan dengan modul client. Langkah – langkah dalam instalasi 

dan konfigurasi mpd terdapat pada halaman lampiran. 

 

3.3. Perancangan Perangkat Lunak 

Pada bagian ini dijelaskan perancangan hingga perealisasian perangkat 

lunak pada modul server dan modul client. 

 

3.3.1. Perangkat Lunak Modul Server 

Pada modul server, perangkat lunak ditanamkan pada modul Cubieboard2. 

Perangkat lunak yang ditanamkan pada modul Cubieboard yaitu perancangan 

database lagu, database meja dan tampilan halaman web. Berikut akan dijelaskan 

perancangan perangkat lunak pada modul Cubieboard2. 

 

3.3.1.1.Perancangan Database 

Terdapat dua buah database yang ditanamkan pada modul Cubieboard2 

yaitu database lagu dan database nomor serta password meja. Data yang 

tersimpan akan ditampilkan pada halaman web yang diakses oleh user melalui 

web browser. Penyimpanan database menggunakan applikasi “MySQL server”, 

yang sebelumnya sudah harus terinstal pada Cubieboard2. 

Pada OS yang berbasis Linux, ada sedikit perbedaan untuk membuat 

sebuah database MySQL server dibanding dengan OS berbasis Windows. Untuk 
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Linux, dari awal pembuatan database melalui terminal Linux. Berikut akan 

dijelaskan tahapan pembuatan database MySQL server. 

1. Untuk menjalankan MySQL Client, ketik perintah                               

“mysql –uUSER –pPASSWORD –hHost” pada terminal Linux 

dengan otoritas root. 

2. User merupakan nama akun user MySQL, Password merupakan 

password untuk masuk ke akun user, sedangkan host merupakan host 

lokal yang digunakan MySQL server. Gambar 3.4 menunjukkan 

tampilan pada saat login ke MySQL. 

 

Gambar 3.4. Login ke MySQL server 

3. Setelah masuk ke MySQL, buat database dengan mengetikkan 

perintah “CREATE DATABASE NAMADATABASE”. 

4. Digunakan 2 database untuk mendukung penyimpanan data pada 

modul Cubieboard2 yaitu database Music dan database angkaDB. 

 

 Database Music 

Pada database Music, tersimpan data – data lagu yang ada di 

dalam modul Cubieboard2.  
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Gambar 3.5 menunjukkan Entitiy Relationship Diagram ( ERD ) dari 

database Music yang akan dirancang.  

 

 

Gambar 3.5. ERD Database Music 

 

Dari Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa tabel “AllArtist” 

merupakan parent dari tabel “AllSong”. Hubungan kedua tabel tersebut 

adalah “one to many”. Jadi satu “Kode” pada tabel “AllArtist”, 

memiliki banyak “Kode” pada tabel “AllSong”. 

Berikut adalah langkah – langkah dalam pembuatan database 

Music : 

1. Untuk membuat database Music, perintahnya adalah “CREATE 

DATABASE MUSICS”. 

 

Gambar 3.6. Membuat Database 
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2. Jika berhasil, maka akan ada peringatan “Query OK” seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.6. Untuk melihat apakah 

database sudah tersimpan pada MySQL, ketikkan perintah 

“SHOW DATABASES;” untuk melihat semua database yang 

ada. 

3. Setelah membuat database, ketikkan perintah “USE MUSICS” 

untuk berpindah ke dalam database “MUSICS”. Gambar 3.7 

menunjukkan perpindahan ke database “MUSICS”.  

 

Gambar 3.7. Berpindah ke database MUSICS 

4. Di dalam database “MUSICS” akan dibuat 2 tabel yaitu tabel 

untuk menyimpan data artis dan tabel untuk menyimpan data 

lagu. 

5. Pada tabel untuk artis, ada beberapa kolom yaitu “Kode”, 

“Artist”, “Kategori” dan “Lokasi”. Kolom “Kode” untuk 

menyimpan kode artist, kolom “Artist” untuk menyimpan nama 

artist, “Kategori” untuk menyimpan kategori artist Barat, 

Indonesia, Asia dan kolom “Lokasi” untuk menyimpan lokasi 

direktori penyimpanan lagu. 

6. Untuk membuat tabel artist, ketikkan perintah “CREATE 

TABLE AllArtist ( Kode varchar(20) not 
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null primary key, Artist varchar(50), 

Kategori varchar(20), Lokasi varchar(100) 

); “. 

7. Pada tabel untuk lagu, ada beberapa kolom yaitu “Kode” dan 

“Judul”. Kolom “Kode” untuk menyimpan kode referensi dari 

lagu dan kolom “Judul” untuk menyimpan judul lagu. 

8. Untuk membuat tabel lagu, ketikkan perintah “CREATE 

TABLE AllSong ( Kode varchar(20), Judul 

varchar(100) ); “. 

9. Setelah semua tabel selesai dibuat, lihat isi kolom dari tabel 

yang diinginkan dengan perintah “DESC NamaTabel” 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Melihat kolom dari setiap tabel 

 

10. Untuk mengisi data ke setiap kolom dalam tabel, ketikkan 

perintah “INSERT INTO AllArtist VALUES ( 

‘ADTR’, ‘A Day to Remember’, ‘Barat’, ‘. . 

/Music/Barat/A Day to Remember’ );”. Pengisian 

nilai berdasarkan kolom yang telah dibuat pada tabel tersebut. 
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11. Untuk melihat data yang telah diinputkan, ketikkan perintah 

“SELECT * FROM NamaTabel”. Gambar 3.9 

menunjukkan hasil dari perintah untuk melihat data yang telah 

diinputkan. Dapat dilihat, tabel “AllArtist” yang telah dibuat 

beserta dengan data yang telah diinputkan. 

 

Gambar 3.9. Melihat data tabel 

 

3.3.1.2. Perancangan Tampilan Halaman Web 

Halaman web akan disimpan dalam modul Cubieboard2 pada direktori 

“/var/www” yang merupakan direktori default server. Ada beberapa halaman web 

yang akan dibuat, yaitu : 

 Halaman web login.php 

Halaman login.php merupakan halaman pertama yang ditampilkan 

ketika user mengakses server pada modul Cubieboard2. Halaman ini 

berfungsi sebagai pengaman sehingga hanya admin dan user yang telah 

mendapatkan password yang benar yang dapat memesan lagu untuk 

mejanya. Tampilan halaman ini berupa kolom Nomor Meja, Passoword 

dan tombol Log In. Gambar 3.10 menunjukkan tampilan halaman 
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login.php dan Gambar 3.11 menunjukkan peringatan jika user salah 

memasukkan nomor meja atau password. 

 

Gambar 3.10. Tampilan Halaman login.php 

 

 

Gambar 3.11. Peringatan nomor meja atau password salah 
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 Halaman untuk user. 

Halaman ini merupakan halaman yang dilihat oleh user setelah benar 

memasukkan nomor meja dan password. Halaman ini berisi daftar lagu 

dengan berbagai kategori, kolom searching , kolom playlist dan tombol 

log out. Halaman ini berjumlah sebanyak meja yang memiliki modul 

client.  

Ada beberapa fungsi pada halaman “meja.php” antara lain : 

1. Pemilihan kategori artist. 

2. Pemilihan artis. 

3. Pemilihan lagu berdasarkan artis yang dipilih. 

4. Search berdasarkan artis. 

5. Tampilan media player. 

6. Penambahan playlist. 

Gambar 3.12 menunjukkan tampilan dari halaman “meja.php”. 

 

 

Gambar 3.12. Tampilan halaman meja.php 

 

Penjelasan dari Gambar 3.12 adalah sebagai berikut : 

1. Kolom fungsi untuk memilih kategori lagu. 

2. Kolom fungsi untuk memilih artis dan lagu. 

3. Kolom fungsi search berdasarkan artist. 

4. Tampilan media player. 

5. Kolom untuk menampilkan playlist yang dipilih. 



25 
 

 
 

 Halaman untuk admin 

Halaman ini diakses hanya oleh admin yang memiliki otoritas terhadap 

server. Pada halaman ini memiliki fungsi untuk mengacak password dari 

meja client. Gambar 3.13 menunjukkan tampilan dari halaman 

“admin.php”. 

 

Gambar 3.13. Tampilan halaman admin.php 

 

Penjelasan gambar 3.13 adalah sebagai berikut : 

1. Tabel untuk menampilkan password dari tiap meja. 

2. Tombol untuk mengacak password dari tiap meja. 

3. Tombol untuk keluar halaman admin.php. 

Pada saat admin menekan tombol “acak pass”, maka sistem otomatis 

akan mengacak password dari tiap meja, di mana value dari password 

disimpan di dalam database yang tersimpan di server. 




