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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian sistem serta analisis dari 

hasil pengujian. Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah mengetahui sejauh 

mana kinerja dari hasil perancangan yang telah dibahas pada Bab III serta 

mengetahui tingkat keberhasilan setiap spesifikasi yang telah diajukan. Pengujian 

yang dilakukan meliputi pengujian perbagian maupun keseluruhan sistem. 

 

4.1. Pengujian Web Server 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa aplikasi web server telah 

terpasang pada modul Cubieboard2, dan sekaligus menguji halaman “login.php” 

yang akan muncul pertama kali pada saat user mengakses server yang telah 

dirancang pada Bab III sub-bab 3.3.1.2. Prosedur pengujian web server adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pengaturan alamat pada modul Cubieboard2 dan 

pemasangan web server seperti yang ada pada Bab III sub-bab 3.2.1. 

2. Menghubungkan modul Cubieboard2 dengan wireless router dengan 

menggunakan kabel UTP melalui port ethernet. 

3. Memanggil alamat modul Cubieboard2 melalui web browser 

menggunakan komputer yang telah terhubung dengan wireless router. 

4. Gambar 4.1 menunjukkan halaman web yang pertama kali muncul 

ketika user memanggil alamat server. 

 

Gambar 4.1. Tampilan halaman web yang muncul pertama kali yang diakses 

melalui komputer 
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Pengujian ini dilakukan sebanyak sepuluh kali dan diperoleh hasil yang 

sama seperti pada Gambar 4.1. Ini berarti web server telah berhasil dipasang pada 

modul Cubieboard2 dan halaman utama berhasil diakses oleh user. 

 

4.2. Pengujian Halaman Web 

Pengujian halaman web dilakukan dengan cara mencoba setiap fungsi dan 

fasilitas yang ada pada halaman web yang telah direalisasikan. Terdapat dua 

halaman web yang akan diuji, dan dilakukan beberapa tahapan pengujian. 

4.2.1. Pengujian Halaman “admin.php” 

Halaman “admin.php” merupakan halaman untuk user yang 

berperan sebagai admin. Pada halaman ini terdapat sebuah fungsi untuk 

mengacak password dari tiap meja pengunjung. Pengacakan password 

bertujuan agar password tidak sama setiap harinya, sehingga pengunjung 

tidak dapat memesan lagu dan login sebagai meja lain. Pengujian ini terdiri 

dari dua tahap yaitu mengacak password dan menampilkan password baru 

yang telah diacak. Gambar 4.2 menunjukkan halaman “admin.php”.  

 

Gambar 4.2. Halaman admin.php 
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 Tabel 4.1 menunjukkan hasil dari pengacakan password. 

 

Tabel 4.1. Hasil pengujian pengacakan password. 

 Password Lama Password Baru 

Percobaan 1 Meja 1 9082487 

Meja 2 6409815 

Meja 3 5150992 

Meja 4 6148790 

Meja 5 1001538 

Meja 6 4461852 

Meja 7 2136964 
 

Meja 1 5317094 

Meja 2 4290345 

Meja 3 7243978 

Meja 4 5237081 

Meja 5 2562427 

Meja 6 2958760 

Meja 7 5081366 
 

Percobaan 2 Meja 1 5317094 

Meja 2 4290345 

Meja 3 7243978 

Meja 4 5237081 

Meja 5 2562427 

Meja 6 2958760 

Meja 7 5081366 
 

Meja 1 5786084 

Meja 2 3986645 

Meja 3 3235627 

Meja 4 1220476 

Meja 5 6428505 

Meja 6 1657649 

Meja 7 2118380 
 

Percobaan 3 Meja 1 5786084 

Meja 2 3986645 

Meja 3 3235627 

Meja 4 1220476 

Meja 5 6428505 

Meja 6 1657649 

Meja 7 2118380 
 

Meja 1 6336175 

Meja 2 2961914 

Meja 3 4756663 

Meja 4 4181318 

Meja 5 3619749 

Meja 6 8270856 

Meja 7 4913042 
 

 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa angka sebanyak tujuh digit dapat 

diacak sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Fungsi pengacakan pada 

coding menggunakan “rand (int A, int B)”, dimana int A merupakan batas 

bawah angka yang diacak dan int B merupakan batas atas angka yang 

diacak. Fungsi “rand (int A, int B)” ditulis di dalam tag PHP pada coding 
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halaman “admin.php”. Coding dari fungsi tersebut dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Coding rand(int A, int B) 

Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa batas atas dan batas bawah 

sebanyak tujuh digit angka dan batasnya mulai dari 1000000 hingga 

9999999. Jika dibandingkan dengan Tabel 4.1 angka yang muncul pada 

hasil pengacakan berkisar diantara batas yang telah ditetapkan dan angka 

sebanyak tujuh digit. Dengan demikian, fungsi pengacakan telah bekerja 

sesuai dengan fungsinya. 

 

4.2.2. Pengujian Halaman “meja.php” 

Halaman “meja.php” merupakan halaman untuk user, dimana pada 

halaman ini user dapat memilih dan memesan lagu berdasarkan kategori, 

artis, mencari artis, lagu, membuat playlist lagu dan memutar lagu yang 

telah dipilih. Setiap user dapat memesan lagu untuk diputar pada meja yang 

ditempatinya, sehingga masing – masing user pada meja yang berbeda 

memiliki lagu sesuai yang dipesannya. 

Pada halaman ini, ada beberapa pengujian yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

A. Pengujian pemilihan kategori artis. 

B. Pengujian pemilihan lagu berdasarkan artis. 

C. Pengujian pemilihan lagu dan dimasukkan ke dalam playlist. 

D. Pengujian pencarian berdasarkan artis dan lagu. 
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Gambar 4.4 menunjukkan tampilan halaman awal “meja.php” yang 

akan dilihat oleh user. 

 

          Gambar 4.4. Tampilan halaman awal meja.php 

Dari Gambar 4.4 dapat dilihat terdapat beberapa kolom. Kolom 

tersebut memiliki fungsi yang telah dirancang pada Bab III, sub-bab 3.3.1.2 

bagian “Halaman untuk user”. Masing – masing dari fungsi tiap kolom 

tersebut akan dilakukan pengujian sebagai berikut : 

A. Pengujian pemilihan kategori artis 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketegori yang 

dipilih menampilkan artis yang sesuai berdasarkan kategorinya. 

Pada perancangannya, digunakan tag “ <form> … </form> ” 

sebagai penempatan tag “ <input> “ yang bertipe “submit” . Gambar 

4.5 menunjukkan coding dari tag yang digunakan. 

 

 

                       Gambar 4.5. Coding tag <form> dan <input> 
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Kemudian, untuk fungsi yang dieksekusi pada saat pemilihan 

kategori menggunakan fungsi dengan bahasa PHP.  Fungsi ini 

menangkap nilai POST dari tag <input>, dan membandingkan nilai 

“name” yang dikirim POST dengan menggunakan fungsi 

perbandingan. Gambar 4.6 menunjukkan coding yang digunakan 

untuk pemilihan kategori. 

<?php 

if(isset($_POST['Indonesia'])) 

{?> 

 <span style="color:#CC6633;">- Daftar Artist Indonesia -

</span></br></br> 

<?php 

if(isset($_POST['Barat'])) 

{?> 

 <span style="color:#CC6633;">- Daftar Artist Barat -

</span></br></br> 

<?php 

if(isset($_POST['Asia'])) 

{?> 

 <span style="color:#CC6633;">- Daftar Artist Asia -

</span></br></br> 

 <?php 

Gambar 4.6. Coding PHP pemilihan kategori 

 

Di dalam fungsi perbandingan, terdapat fungsi yang akan 

memanggil daftar artis dari database, dan kemudian ditampilkan. 

Untuk itu, terlebih dahulu dilakukan koneksi dengan database.  
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Fungsi koneksi database menggunakan bahasa PHP yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.7. 

 

<?php 

$dbname = "Music"; 

$host = "localhost"; 

$username = "root"; 

$passuser = "rino"; 

$conn = mysqli_connect($host, $username, $passuser, 

$dbname); 

if(mysqli_connect_errno()) 

{ 

  echo "Server Disconected"; 

  exit(); 

} 

?> 

Gambar 4.7. Coding koneksi database 

 

Jika koneksi berhasil, maka pemanggilan daftar artis dari 

database dapat dilakukan. Untuk pemanggilan daftar artis, 

digunakan “query mysql” yang digabungkan dengan bahasa PHP. 

Query yang dugunakan adalah "Select Kode,Artist,Kategori,Lokasi 

from AllArtist where Kategori = '<kategori>' order by Artist" . 

 

                         Gambar 4.8. Coding query dan penampilan daftar artis 



33 
 

Pada coding tersebut, terdapat fungsi “javascript”. Fungsi ini 

nantinya digunakan untuk menampilkan daftar lagu dari artis yang 

dipilih. Coding pada Gambar 4.8 diletakkan di dalam fungsi 

perbandingan pemilihan kategori. Gambar 4.9 menunjukkan hasil 

dari semua fungsi yang telah dirancang untuk menampilkan daftar 

artis berdasarkan kategori. 

 

                     Gambar 4.9. Daftar artis berdasarkan kategori yang dipilih 

 

Pada Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa daftar artis yang muncul 

sesuai dengan data yang berada pada database dan berdasarkan 

kategori yang dipilih. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi yang telah dirancang bekerja sesuai 

dengan fungsinya. 

 

B. Pengujian pemilihan lagu berdasarkan artis. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah daftar lagu 

akan tampil sesuai dengan artis yang dipilih. Daftar lagu akan 

tampil tepat dibawah nama artisnya. Pada perancangannya, fungsi 

untuk menampilkan daftar lagu digabungkan dengan fungsi 

pemilihan kategori. Ini bertujuan agar koneksi dengan database 
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dilakukan satu kali saja, dan cukup dengan menggunakan fungsi 

query untuk memanggil daftar lagu dari database. 

Query yang digunakan untuk memanggil daftar lagu dari 

database adalah “ Select * from AllSong where Ref = '$kode' “, 

dimana “$kode” adalah kode artis pada database. Fungsi ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. Jadi pada saat dilakukan pemanggilan 

daftar artis, dilakukan pula pemanggilan daftar lagu berdasarkan 

artisnya, sehingga pada saat pemilihan kategori untuk menampilkan 

daftar artis, secara tidak langsung daftar lagu telah dipanggil, tetapi 

tidak ditampilkan. Untuk menampilkan daftar lagu, digunakan 

fungsi “javascript” dan bahasa PHP. Coding untuk menampilkan 

daftar lagu dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Gambar 4.11. 

 

                      Gambar 4.10. Coding javascript untuk menampilkan daftar 

lagu 
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                       Gambar 4.11. Coding PHP untuk menampilkan daftar lagu 

 

Hasil dari perancangan semua fungsi di atas dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12. Daftar lagu berdasarkan artis 
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Dari Gambar 4.12 dapat dilihat bahwa daftar lagu sudah dapat 

ditampilkan berdasarkan masing – masing artis. Dengan demikian, 

perancangan untuk menampilkan daftar lagu berdasarkan artis 

bekerja sesuai dengan fungsinya. 

 

C. Pengujian pemilihan lagu dan penambahan ke dalam playlist 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lagu dapat 

dipilih, dan lagu yang dipilih dapat masuk ke dalam playlist lagu. 

Playlist lagu merupakan kumpulan lagu yang dipilih oleh user yang 

akan dimainkan oleh client. Untuk memilih dan memasukkan lagu 

ke dalam playlist, pada perancangannya digunakan fungsi 

“javascript” seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.13. 

 

function kliklagu(variabel1,variabel2) 

{ 

var xmlhttp; 

 var $textJudul = $('#judulListLagu'); 

 var $textArtis = $('#namaListArtist'); 

 

$textArtis[0].innerHTML += variabel1 + "</br>"; 

 $textJudul[0].innerHTML += variabel2 + "</br>"; 

 return false; 

 

} 

Gambar 4.13. Fungsi javascript penambahan lagu ke dalam 

playlist 

 

Fungsi ini dipanggil pada saat pemilihan lagu. Untuk 

memanggil fungsi ini, pada tag “<a> … </a>” untuk menampilkan 

daftar lagu ditambahkan atribut “onclick”. Atribut tersebut 

berfungsi untuk memanggil fungsi javascript pada saat ada 

pemilihan lagu. Coding lengkap dari atribut tersebut adalah  
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onclick="javascript:kliklagu('<?php echo 

$nama ?>','<?php echo $laguAsia ?>');". Gambar 

4.14 menunjukkan hasil dari perancangan coding yang telah dibuat. 

  

                     Gambar 4.14. Pemilihan lagu dan penambahan ke dalam playlist 

 

Pada gambar 4.14 dapat dilihat bahwa kolom playlist lagu dapat 

ditambahkan dengan lagu yang telah dipilih. Jumlah lagu yang 

ditambahkan tidak ditabasi, sehingga user dapat memilih lagu 

sebanyak yang diinginkan. 

 

D. Pengujian pencarian berdasarkan artis atau lagu 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencarian 

dapat menampilkan hasil yang sesuai berdasarkan inputan yang 

dimasukkan. Ada dua jenis pencarian yaitu pencarian berdasarkan 

artis dan pencarian berdasarkan lagu. Untuk memulai pencarian, 

pertama – tama user harus memilih apakah akan mencari 

berdasarkan artis atau mencari berdasarkan lagu.  

Pada perancangannya, pemilihan jenis pencarian menggunakan 

bahasa “javascript”, dan fungsi pencarian menggunakan bahasa          

“XML ( Extended Markup Language )“. Untuk fungsi pemilihn 

jenis pencarian diletakkan pada halaman “ meja.php “ dan untuk 

fungsi pencarian sendiri, diletakkan pada halaman lain yang akan 

bekerja jika ada karakter yang diketikkan pada kolom pencarian. 

Untuk itu, dibedakan tag yang digunakan dalam pemilihan jenis 

pencarian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.15. 
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<b>Search :</b></br> 

<a class=38ategory id=”cariArtist” 

href=”javascript:pilihCariA();”>- ARTIST</a>&middot; 

<a class=38ategory id=”cariLagu” 

href=”javascript:pilihCariL();”>LAGU -</a></br> 

 

<a>Input </a><input type=”text” class=”valueCari” id=”txt1”/> 

 

<p>>>><a id=”txtHint” style=”color: white”></a></p> 

Gambar 4.15. Tag yang digunakan dalam pemilihan jenis 

pencarian 

 

Pada Gambar 4.15 terdapat fungsi “javascript” pada masing – 

masing jenis pencarian. Fungsi “javascript” ini bertujuan untuk 

membedakan jenis pencarian, sehingga data yang diambil dari 

database yang ditampilkan dapat dibedakan. Fungsi tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

                    Gambar 4.16. Coding javascript untuk pemilihan jenis pencarian 

 

Pada Gambar 4.16 terdapat fungsi pengambilan nilai 

“showHintA(this.value)“ dan “showHintL(this.value)”. fungsi ini 

bertujuan untuk memanggil fungsi pencarian yang akan dilempar 

pada halaman pencarian, dan hasil dari pencarian tersebut akan 

dikirim kembali ke halaman “meja.php”. Gambar 4.17 

menunjukkan fungsi pengiriman nilai tersebut. 
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                    Gambar 4.17. Coding XML untuk mengirim nilai inputan ke 

halaman pencarian 

 

Halaman tersebut bertujuan untuk melakukan pencarian. 

Terdapat dua halaman pencarian yaitu halaman pencarian untuk 

jenis pencarian artis dan halaman pencarian untuk jenis pencarian 

lagu. Coding dari kedua halaman tersebut secara garis besar sama, 

dan yang membedakannya hanya pada pengambilan nilai dari 

database. Untuk melakukan koneksi dengan database, coding yang 

digunakan adalah coding pada Gambar 4.7.  
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Fungsi pencarian dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

 

 

Gambar 4.18. Coding pada halaman pencarian 

 

Hasil dari coding Gambar 4.18 akan diambil oleh coding 

Gambar 4.17 dan kemudian akan ditampilkan. Inilah kenapa 

digunakan bahasa XML, agar halaman “meja.php” tidak melakukan 

refresh dan halaman pencarian tidak dibuka pada tab lain, hanya 

nilai dari halaman pencarian yang diambil. Hasil dari gabungan 

semua coding pencarian dapat dilihat pada Gambar 4.19. 
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            Gambar 4.19. Pencarian berdasarkan artis atau lagu 

 

Pencarian dimulai pada saat huruf pertama mulai diinputkan. 

Dapat dilihat bahwa setelah penekanan huruf “a”, hasil 

menunjukkan semua artis yang berawalan huruf “a”. Demikian juga 

dengan pencarian lagu. Jika database tidak memiliki artis atau lagu 

yang dicari, maka akan menampilkan “no result” sebagai tanda 

bahwa pencarian tidak ditemukan. Dengan demikian semua fungsi 

pencarian yang telah dirancang bekerja sesuai dengan fungsi yang 

telah dirancang. 

 

Dari masing – masing pengujian kolom, dapat disimpulkan bahwa 

semua kolom telah bekerja berdasarkan fungsi yang telah dirancang. Dan 

dengan demikian untuk perancangan halaman “meja.php” telah bekerja 

sesuai dengan fungsinya. 

 

 

 

 



42 
 

4.3. Pengujian Pemutaran Lagu 

Pengujian ini dilakukan apakah lagu dapat diputar setelah user menekan 

tombol “play” pada kolom “playlist”, dan lagu berikutnya dapat diputar setelah 

lagu sebelumnya selesai diputar. Untuk pengujian ini, penulis mengambil 

beberapa sampel jumlah lagu yang terdapat di dalam playlist lagu. Untuk 

mengetahui lagu yang sedang diputar, nama artis dan judul lagu pada playlist akan 

bercetak tebal, serta di bawah tombol media player menampilkan status lagu yang 

sedang diputar. Gambar 4.20 menunjukkan sampel dari lima buah lagu pada 

playlist, dan lagu yang diputar adalah lagu yang memiliki assign key 0 yaitu 

“blessthefall – Bottomfeeder”. Tabel 4.2 menunjukkan jumlah lagu yang dapat 

diputar oleh client. 

 

Gambar 4.20. Sampel lima buah lagu dengan lagu assign key 0 sedang 

diputar 

 

Tabel 4.2. Pemutaran Jumlah Lagu 

Jumlah Lagu Yang 

Dimainkan 
Keterangan 

Satu Lagu Berhasil Diputar 

Lima Lagu Berhasil Diputar 

Sepuluh Lagu Berhasil Diputar 

Dua Puluh Lagu Berhasil Diputar 

Tiga Puluh Lagu Berhasil Diputar 
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Dari hasil pengujian pemutaran lagu pada Tabel 4.2 dengan menggunakan 

satu sampel lagu hingga tiga puluh sampel lagu, dapat disimpulkan bahwa semua 

lagu yang telah masuk ke dalam playlist, berhasil diputar oleh client. Dengan ini, 

media player daemon yang ditanamkan pada client dapat bekerja sesuai dengan 

fungsinya. Status pemutaran lagu yang meliputi nama artis dan judul lagu yang 

terdapat di bawah media player, didapat dari meta-data file lagu yang ada pada 

database penyimpanan lagu. Jika ingin menghapus lagu, disebelah tampilan artis 

dan judul lagu, terdapat tombol “del”. 

 

4.4. Pengujian Buffering Lagu 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui lama buffer yang terjadi pada 

saat client memutar lagu yang berada di server. Buffering dipengaruhi oleh 

beberapa hal antara lain kecepatan upload data oleh server, lebar bandwith pada 

jaringan yang digunakan, serta ukuran data lagu yang akan diputar. Karena 

komunikasi antar client dengan server menggunakan jaringan lokal, maka 

kecepatan upload server tergantung pada port ethernet masing – masing modul. 

Jika kecepatan port ethernet pada modul sebesar 100Mbps, maka kecepatan untuk 

upload dan download adalah 100Mbps. 

Pada pengujian ini, penulis mengambil empat sampel lagu dengan ukuran 

yang berbeda dan dengan satu buah client. Perbedaan besar ukuran data bertujuan 

untuk mengetahui lama buffering tiap – tiap ukuran data. Pengujian dimulai pada 

saat tombol play pada  ditekan web interface ditekan hingga lagu diputar oleh 

client. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Pengujian lama buffering 

Pengujian Pertama 

Ukuran Lagu Waktu Buffering Posisi Awal client 

8,77 MB 11,25 detik Stop selama 35 detik 

9,26 MB 11,21 detik Stop selama 32 detik 

5,86 MB 11,15 detik Stop selama 31 detik 

3,12 MB 10,74 detik Stop selama 31 detik 

         (bersambung) 
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Tabel 4.3. Pengujian lama buffering (lanjutan) 

Pengujian Kedua 

Ukuran Lagu Waktu Buffering Posisi Awal Client 

8,77 MB Tidak Buffering Stop selama 25 detik 

9,26 MB Tidak Buffering Stop selama 20 detik 

5,86 MB Tidak Buffering Stop selama 27 detik 

3,12 MB Tidak Buffering Stop selama 7 detik 

Pengujian Ketiga 

Ukuran Lagu Waktu Buffering Posisi Awal Client 

8,77 MB Tidak Buffering Setelah memutar lagu 

9,26 MB Tidak Buffering Setelah memutar lagu 

5,86 MB Tidak Buffering Setelah memutar lagu 

3,12 MB Tidak Buffering Setelah memutar lagu 

 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terjadi buffering dengan rata – rata 

11,0875 detik dengan ukuran file rata – rata 6,75 MB. Buffering terjadi pada saat 

client berhenti memutar lagu dengan jeda waktu rata – rata 32,25 detik. Tetapi, 

jika client selesai memutar lagu dan berhenti selama kurang dari 30 detik, dan 

client akan memutar lagu berikutnya, maka tidak terjadi adanya buffering. 

Buffering juga terjadi pada saat client pertama kali dihidupkan. Buffering ini 

terjadi karena client membangun koneksi dengan server menggunakan fasilitas 

“autofs”, dimana fasilitas ini membangun koneksi antar modul, dan mengambil 

data secara mount dari modul server seperti yang telah dijelaskan pada 

perancangan Bab III sub-bab 3.2.2. 




