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LAMPIRAN 

 

 Berikut akan dijelaskan langkah – langkah dalam pemasangan web 

server pada modul Cubieboard2. 

1. Pastikan modul Cubieboard2 sudah terhubung dengan 

koneksi internet. 

2. Pada terminal, ketik perintah “apt-get install 

apache2”. 

3. Untuk menginstal lengkap aplikasi apache dan php, ketikkan 

perintah “apt-get install apache2 php5 

libapache2-mod-php5”. 

4. Perintah tersebut dilakukan dibawah otoritas super user atau 

root. Ketik “sudo” sebelum perintah instal agar 

menggunakan otoritas super user atau root pada saat 

penginstalan. 

 

                             Gambar 4.21. Pemberitahuan proses instalasi 

4. Akan ada pemberitahuan pada saat instalasi seperti pada 

Gambar 4.21. Jika dilanjutkan, maka proses instalasi akan 

dilakukan hingga selesai. 
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5. Jika berhasil, maka akan tampil Gambar 4.22 pada web 

browser dengan memanggil langsung alamat IP modul 

Cubieboard2, dengan catatan bahwa modul Cubieboard2 

terhubung dengan komputer yang digunakan untuk 

memanggil alamat IP. 

 

 

Gambar 4.22. Tampilan default halaman web saat pertama kali pemasangan 

web server 

 

6. Web server pertama kali akan mengarahkan langsung ke 

halaman “index.html” di mana halaman ini merupakan 

halaman default pada setiap web server. 

7. Untuk mengubah halaman default pada web server, paling 

mudah adalah dengan menambahkan script 

“<html><script>window.location="login.php

"</script></html>” pada halaman “index.html”. 

Dengan demikian, jika memanggil alamat server, maka akan 

mengarahkan langsung ke halaman yang diinginkan [1]. 
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 Berikut akan dijelaskan langkah – langkah dalam melakukan 

instalasi autofs. 

1. Sebelum menginstal “autofs”, perlu dilakukannya koneksi 

secara otomatis dengan server menggunakan fitur Secure Shell 

(SSH) . Dengan mengetikkan perintah “ sudo ssh-keygen 

“ pada terminal, maka akan didapatkan keygen yang berfungsi 

sebagai identitas client untuk melakukan koneksi dengan 

server.  

Kemudian simpan keygen tersebut ke dalam file yang 

diinginkan. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh Gambar 

4.23. 

 

Gambar 4.23. Proses inisialisasi keygen ssh 

 

2. Setelah keygen berhasil didapatkan, maka dilakukan koneksi 

terhadap server dengan mengetikkan perintah “ sudo ssh-

copy-id root@192.168.137.9 “. 192.168.137.9 

merupakan alamat IP server. 

3. Untuk mengetahui apakah sudah berhasil terkoneksi, maka 

ketikkan perintah “ ssh root@192.168.137.9 “. Jika 

mailto:root@192.168.137.9
mailto:root@192.168.137.9
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berhasil, maka akan menampilkan notifikasi seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.24. 

 

 

Gambar 4.24. Koneksi ssh berhasil 

 

4. Setelah koneksi dengan server berhasil dilakukan, selanjutnya 

menginstal “ autofs “ dengan mengetikkan perintah “ sudo 

apt-get install autofs “. 

5. Setelah instalasi selesai, terlebih dahulu melakukan konfigurasi 

autofs dengan menambahkan “ home/pi/mount /etc/auto.sshfs 

uid=1000,gid=1000,--timeout=30,--ghost “ pada akhir baris 

dari  file ” /etc/auto.master ”, di mana “ home/pi/mount “ adalah 

folder hasil mount dari server. 

6. Untuk melakukan mount dari server yang dinginkan, maka 

pada file “ /etc/auto.sshfs “ tambahkan “ Music -

fstype=fuse,rw,nodev,nonempty,noatime,allow_other,max_rea

d=65536 :sshfs\#root@192.168.137.9\:/var/www/Music “ di 

mana “ Music ” adalah nama folder hasil mount, dan                                

“ /var/www/Music ” adalah nama folder pada server yang akan 

dimount. 

7. Setelah proses tersebut, maka “autofs” dapat direstart dengan 

mengetikkan perintah “sudo service autofs restart” dan dapat 

melihat hasil mount dengan masuk ke folder yang telah diseting 

sebelumnya [2]. 
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 Berikut akan dijelaskan langkah – langkah dalam melakukan 

instalasi Music Player Daemon (MPD) 

1. Penginstalan mpd dilakukan sepaket dengan menginstal 

codec dengan mengetikkan perintah “ sudo apt-get 

install mpd mpc “. 

2. Setelah penginstalan selesai, konfigurasi mpd diperlukan 

agar mpd dapat memutar lagu dari folder yang telah dimount 

dari server. 

3. Pada file “ /etc/mpd.conf “, baris “ music_directory” diganti 

dengan folder di mana file hasil mount berada, baris “user” 

dan “group” diganti dengan “root” atau nama user di mana 

mpd diinstal, baris “port” diganti dengan port yang akan 

digunakan untuk melakukan komunikasi dengan server, dan 

baris “bind_to_address” diganti dengan “any” agar mpd 

dapat diakses dari jaringan lokal. 

4. Setelah semua konfigurasi dilakukan, maka ketikan perintah                     

“ sudo service mpd restart “ dan  “ mpc 

update ” untuk merestart mpd dan mengupdate codec 

dengan setingan yang telah dirubah. 

5. Untuk mengetahui apakah mpd telah berhasil, maka dapat 

dicoba dengan melakukan koneksi dari komputer lain. Pada 

kasus ini, penulis menggunakan modul server untuk 

melakukan koneksi. 

6. Dengan mengetikkan perintah “ nc 192.168.137.11 6600 “ 

dari modul server maka dapat langsung terkoneksi dengan 

mpd pada modul client yang terlihat seperti pada Gambar 

4.25. 6600 merupakan port yang digunakan oleh mpd untuk 

jalur komunikasi [2]. 
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Gambar 4.25. Pengecekan mpd pada modul client 

 




