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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem storage dan 

multimedia player server yang mampu mempermudah pengguna dalam 

melakukan penyimpanan dan pemutaran media secara mudah dalam lingkup kecil 

dan bersifat lebih pribadi. Pada penelitian ini metode atau langkah – langkah yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan yang terkait dengan 

penginstalan OpenWRT pada huawei HG553. Sumbernya diperoleh dari web-web, 

jurnal- jurnal yang terkait dan forum-forum, serta percobaan - percobaan yang 

mendukung penelitian ini. 

Penelitian dilakukan dengan mempraktekkan langsung teori-teori yang 

didapatkan dari dokumen forum resmi OpenWRT. 

3.1 Tahap Analisis 

Tahap analisa ini dimaksudkan untuk memperoleh garis besar gambaran dari 

sistem yang akan di bangun. Agar perancangan sistem dapat lebih efektif dan 

efisien, analisa sistem sendiri terdiri dari dua analisa yaitu: 

1. Analisa Sistem yang ada 

 Sebelum merancang sistem baru harus mengetahui sistem yang sudah 

ada dengan studi literatur baik buku, jurnal, maupun informasi dari internet. 

Saat ini sistem penyimpanan (storage) dan multimedia player bersifat sangat 

besar seperti yang digunakan oleh perusahaan pelayanan jaringan. Dan 

membutuhkan biaya yang besar, maka penulis ingin membuat sistem yang 

lebih kecil yang dapat digunakan dikalangan yang lebih kecil. Alat ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan, dari hal tersebut dapat di jadikan 

masukan pada sistem yang akan dibuat. 

2. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada analisa ini melihat dari kebutuhan sistem dan kebutuhan 

pengguna. Untuk kebutuhan sistem terdiri dari 2 perangkat yang akan di 

gunakan yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang 

digunakan antara lain: 
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a. Router  Huawei HG553.

b. Flasdisk atau hardisk.

Sedangkan perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti antara lain :

OpenWRT chaos calmer. Paket aplikasi yang akan diinstall pada OpenWRT 

antara lain: 

a. Samba Server

b. MiniDLNA

Software untuk melakukan konfigurasi pada router  adalah: 

a. Windows

b. WinSCP

c. PUTTY

d. Browser ( Mozila atau Chrome)

3.2 Perancangan Sistem 

Dengan menganalisis kebutuhan sistem. Perangkat keras dan perangkat lunak 

yang akan membantu penentuan kebutuhan. Hasil dari tahapan ini adalah 

spesifikasi kebutuhan sistem dan analisa dari model proses sistem. 

3.2.1.  Rancangan Sistem 

 

Gambar 3.1. Rancangan sistem. 
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3.2.2. Penjelasan Bagan 

a. Router  OpenWRT 

Router  OpenWRT bertindak sebagai OS (Operating System) utama yang 

diakses oleh pengguna pada web yang nantinya menghubungkan dengan 

storage atau penyimpanan data dan multimedia player yang akan di seting 

setelah penginstalan OpenWRT 

b. Storage 

Storage bertindak sebagai penyimpanan data seperti file, dokumen, video, 

musik, dan lainnya yang nantinya terhubung dengan aplikasi Samba Server 

pada OpenWRT untuk penghubung antar perangkat. 

c. Client 

Client adalah pengguna atau pengakses data yang ada pada storage yang 

nantinya melamui jaringan LAN atau wireless yang mampu mengakses 

secara penuh. 

3.2.3. Spesifikasi Hardware  

Adapun spesifikasi Hardware adalah[14]: 

1. router  Huawei Hg-553   

a. Broadcom BCM6358 300MHz. 

b. 16MB Memory Internal. 

c. 64MB RAM. 

d. router  ADSL untuk Speedy dan ADSL operator lain. 

e. HUB dengan 4 port, kecepatan sampai 10/100 Mbps. 

f. WiFi hotspot, kecepatan sampai 150 Mbps. 

g. Mendukung USB printer server. 

h. Mendukung penyimpanan external pada port USB. 

2. Storage sandisk 

a. Dimensi : 45 x 30 x 12 mm. 

b. Read Speed : 20 MB/s. 

c. Write Speed : 5 MB/s. 

d. Kapasitas : 8 GB 

- Penyimpanan MP3 : 1.900 file. 

- Penyimpanan gambar : 
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JPEG Format Jumlah file 

6 Megapixels 2.820 

7 Megapixels 2.600 

8 Megapixels 2.320 

10 Megapixels 1.760 

12 Megapixels 1.360 

14 Megapixels 1.050 

18 Megapixels 620 

Tabel 3.1 Kapasitas penyimpanan JPEG. 

- Penyimpanan video :  

Kualitas Video Jumlah File 

Standard Definition 3,3 Jam 

HD 720p (5 Mbps) 3 Jam 

HD 720p (10 Mbps) 90 Menit 

HD 720p (15 Mbps) 60 Menit 

Full HD 1080p (6 Mbps) 3 Jam 

Full HD 1080p (9 Mbps) 2 Jam 

Full HD 1080p (13 Mbps) 80 Menit 

Tabel 3.2 Kapasitas penyimpanan Video. 

3.2.4. Instalasi Sistem 

Penginstalan sistem ini digunakan untuk merubah firmware router  Huawei 

HG-553 menjadi firmware OpenWRT dengan sambungan LAN ke sebuah 

komputer melalui browser pada Operasi Sistem Windows. 

 

Gambat 3.2.  Jaringan LAN router  
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Dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Update firmware OpenWRT 

Penginstalan ini untuk merubah atau mengupdate firmeware router  

menggunakan browser dengan melakukan panggilan Ip default router  yaitu 

192.168.1.1/ 192.168.0.1 

 

Gambar 3.3. IP address wirelless HG-553 

 

Gambar 3.4. Tampilan login HG-553 

 

Gambar 3.5. Tampilan awal HG-553 

Setelah masuk halaman awal router  masuk ke menu management pilih 

Choose File masukkan atau pilih software OpenWRT  lalu Update software. 
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Tunggu kurang lebih 15 menit, jika update berhasil lampu power akan 

berwarna merah.  

 

Gambar 3.6. Tampilan menu Management. 

2. Hasil dari upgrade software. 

Akses kembali router melalui IP 192.168.1.1 pada web browser maka 

tampilan dari halaman akses web router berubah menjadi openWRT. 

 

Gambar 3.7. Tampilan awal OpenWRT. 

 

Dari tampilan tersebut langsung klik login, kemudian mengisi password 

dan username untuk masuk sistem administrator openWRT dan set ulang 

password untuk konfigurasi melaui putty dan winSCP. 
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Gambar 3.8. Tampilan setelah masuk openWRT. 

Jika login menggunakan WinSCP adalah, buka WinSCP ganti File protocol 

dengan SCP, Host name dengan IP OpenWRT, Port number dengan 22, 

username dan password sesuaikan dengan OpenWRT lalu save dan login. 

 

Gambar 3.9. Tampilan login dengan WinSCP. 
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Masukkan password OpenWRT kembali, lalu pilih OK. 

 

Gambar 3.10. Tampilan pengisian password login dengan WinSCP 

Setelah mengisi password dengan benar maka akan muncul directory dari 

OpenWRT (sebelah kanan) dan windows (sebelah kiri). 

 

Gambar 3.11. Tampilan setelah login dengan WinSCP. 

Dan jika login menggunakan PUTTY tampilan untuk masuk akan mendapat 

perintah untuk mengisi password OpenWRT dan tekan enter untuk 

melanjutkan. 

 

Gambar 3.12. Tampilan login menggunakan PUTTY. 
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Setelah mengisi password maka kita sudah masuk ke OpenWRT melalui 

terminal putty dengan tampilan awal seperti gambar. 

 

Gambar 3.13. Tampilan setelah login dengan PUTTY. 

3.2.5. Install Kebutuhan Software 

Dari penjelasan sebelumnya untuk membangun sebuah multimedia player 

dan storage pada router  membutuhkan aplikasi pendukung yaitu : 

- Samba Server 

- MiniDLNA 

Dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Samba Server 

Yang perludi install adalah luci-app-samba.Sebelum install app update 

terlebih dahulu guna mengkoneksikan server agar app OpenWRT dapat di 

download dan di install menggunakan perintah “opkg update” pada PUTTY. 

 

Gambar 3.14. Update list app. 
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Setelah update selesai, penambahan storage openWRT untuk percobaan ini 

peneliti menggunakan pentimpanan external flshdisk yang memiliki kapasitas 

8GB. Dengan install paket-paket app tambahan yaitu: 

- kmod-usb-ohci ( untuk membaca usb 0.1) 

- kmod-usb-uhci ( untuk membaca usb 0.2) 

- kmod-usb2  

- kmod-usb-storage-extras (untuk membaca penyimpanan external) 

- kmod-fs-ext4 (untuk format penyimpanan ext4,ext3,dan ext2) 

- kmod-fs-vfat (untuk format fat32) 

- ntfs-3g (untuk format ntfs) 

- blkid (menampilkan atribut perangkat blok)  

- block-mount 

Penginstalan paket-paket diatas secara bersamaan menggunakan perintah 

“opkg install kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci kmod-usb2 kmod-usb-storage-

extras kmod-fs-ext4 blkid block-mount”. 

 

Gambar 3.15. Instalasi app penyimpanan external. 

Setelah terinstall melakukan mount penyimpanan external dengan sistem, guna 

menambah penyimpanan internal OpenWRT dengan perintah “mount /dev/sda1 

/mnt ;” 

 

Gambar 3.16. Mount directory penyimpanan. 

Kemudian melakukan pemindahan file sistem pada directory /overlay ke /mnt 

yang sudah termount atau terhubung ke flashdisk dengan perintah “tar -C 

/overlay -cvf  - . | tar -C /mnt -xf - ;”. 

 

Gambar 3.17. Mounting dengan sistem. 
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Jika proses pemindahan sudah selesai langkah selanjutnya unmout /mnt dengan 

perintah “unmount /mnt”. 

 

Gambar 3.18. Umount directory sementara. 

Setelah berhasil bisa di lihat hasilnya pada openWRT dengan cara masuk 

openWRT melalui web kemudian pilih system, pilih software dan akan berubah 

ukuran penyimpana openWRT dari 64 MB menjadi 8 GB. 

 

Gambar 3.19. Hasil penambahan penyimpana openWRT. 

Langkah selanjutnya install samba menggunakan perintah “opkg install luci-

app-samba” melalui putty. 

 

Gambar 3.20. Instal app samba. 
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Kemudian restart router dengan perintah reboot pada PUTTY. Setelah router  

restart, barulah konfigurasi Samba Server dimulai dengan cara setting 

menggunakan WinSCP dengan mengedit beberapa directory yaitu: 

a. Edit directory firewall pada “/etc/config/firewall” untuk membuka hak 

akses port berikut (jika akses LAN ditolak secara default) dengan 

menambahkan baris : 

config ‘rule’ 

option ‘src’  ‘lan’ 

option ‘proto’  ‘udp’ 

option ‘dest_port’ ‘137-138’ 

option ‘target’  ‘ACCEPT’ 

config ‘rule’ 

option ‘src’  ‘lan’ 

option ‘proto’  ‘tcp’ 

option ‘dest_port’ ‘139’ 

option ‘target’  ‘ACCEPT’ 

config ‘rule’ 

option ‘src’  ‘lan’ 

option ‘proto’  ‘tcp’ 

option ‘dest_port’ ‘445’ 

option ‘target’  ‘ACCEPT’ 

keterangan : 

- TCP 137 - NetBIOS Nama Layanan 

- TCP 138 - NETBIOS Datagram Service  

- TCP 139 – NETBIOS Session Service 

- TCP 445 - Layanan Direktori Microsoft 
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Gambar 3.21. Tampilan pada konfigurasi firewall. 

b. Edit file smb.conf.template pada “/etc/samba/smb.conf.template” untuk 

memberikan hak akses pada pengguna yang tersambung dengan 

jaringan router dengan mengganti baris “security = user” ke “security = 

share”. 

 

Gambar 3.22. Tampilan pada konfigurasi smb.cof.template. 

c. Edit file samba pada “/etc/config/samba” untuk inisialisasi nama folder 

penyimpanan, memberikan hak akses share, dan menentukan lokasi 

folder share. 
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Gambar 3.23. konfigurasi samba melalui WinSCP. 

Keterangan : 

Nama Type Required Default pilihan Deskripsi 

name string Tidak OpenWRT  Nama Server 

workgroup string Tidak OpenWRT  Nama kelompok 

kerja 

description string Tidak OpenWRT  Deskripsi Server 

homes boolean Tidak 0 0, 1 Direktori pengguna 

share 

read_only string Tidak Ya atau 

dari 

template 

global 

no, yes Tidak 

memungkinkan 

untuk membaca / 

menulis, selain itu 

akses baca hanya 

diberikan untuk rw,  

perlu me-mount fs 

rw. 

guest_ok string Tidak Tidak 

atau dari 

template 

global 

no, yes Menentukan apakah 

Anda perlu masuk 

melalui samba-

username dan 

password untuk 

mengakses bagian 

ini. 

create_mas

k 

integer Tidak 0755 atau 

dari 

template 

global 

 Masker chmod 

untuk file yang 

dibuat (butuh akses 

tulis). 
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Nama Type Required Default pilihan Deskripsi 

dir_mask integer Tidak 0755 atau 

dari 

template 

global 

 Masker chmod 

untuk direktori yang 

dibuat (butuh akses 

tulis). 

path file path ya (Tidak 

ada) 

 Jalur lengkap dari 

direktori. 

Tabel 3.3 Keterangan isi file samba. 

Langkah terahir menjalankan Samba Server dengan perintah : 

- /etc/init.d/samba enable 

- /etc/init.d/samba start 

/etc/init.d/samba enable 

/etc/init.d/samba start 

Setelah itu restart OpenWRT untuk dapat menjalankan samba server dan 

dapat digunakan pada peranggkat PC dan Smartphone yang nantinya akan 

diakses melalui Windows Explorer dan ES File Explorer.apk. 

2. MiniDLNA 

Untuk MiniDLNA app yang perlu diinstal adalah “MiniDLNA” dan 

“luci-app-MiniDLNA” melalui PUTYY dengan perintah “opkg install 

minidlna”. 

 

Gambar 3.24. Instalasi MiniDLNA. 

Langkah selanjutnya konfigurasi directiry /etc/config/MiniDLNA melalui 

WinSCP dengan mengganti beberapa script yaitu friendly_name dan list 

media_dir. 
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Gambar 3.25. Konfigurasi MiniDLNA. 

Name Type Required Default Pilihan Deskripsi 

enabled boolean Ya, tidak 0 0, 1  

port string tidak 8200  Port untuk HTTP 

(keterangan, SOAP, transfer 

media) 

interface string Ya, tidak br-lan  Antarmuka jaringan untuk 

server; Koma (,) pembatas 

friendly_

name 

string ya (none)  Pemberian nama DLNA 

db_dir string tidak /var/run/

minidlna 

 direktori tempat MiniDLNA 

menyimpan database dan 

album art cache-nya 

log_dir string tidak /var/log  direktori tempat MiniDLNA 

menyimpan file lognya 

inotify boolean tidak 1 0, 1 untuk menonaktifkan inotify 

monitoring untuk secara 

otomatis menemukan file 

baru 

enable_ti

vo 

boolean tidak 0 0, 1 untuk mengaktifkan 

dukungan untuk streaming 

.jpg dan file .mp3 ke HMU 

TiVo yang mendukung 
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Name Type Required Default Pilihan Deskripsi 

strict_dln

a 

boolean tidak 0 0, 1 Secara ketat mematuhi 

standar DLNA; Ini akan 

memungkinkan pemotongan 

sisi bawah gambar JPEG 

yang sangat besar, yang 

dapat melukai kinerja 

penyajian JPEG  

notify_int

erval 

integer tidak 895  pemberitahuan interval 

dalam hitungan detik 

serial integer Ya, tidak 12345678  Nomor model daemon akan 

dilaporkan ke klien dalam 

deskripsi XML-nya 

model_nu

mber 

integer Ya, tidak 1 0, 1 Nomor model daemon akan 

dilaporkan ke klien dalam 

deskripsi XML-nya 

root_cont

ainer 

.,B,M,V

,P 

tidak .  Tempat untuk akses disetiap 

tipe file; (.): Default, B: 

browse directory, M: music, 

V: video, P: pictures 

media_di

r 

string Ya /mnt  Tempat dimana directori file 

yang ingin di akses 

album_ar

t_names 

string tidak Cover.jpg

/cover.jpg

/AlbumA

rtSmall.jp

g/albumar

tsmall.jpg

/AlbumA

rt.jpg/alb

umart.jpg

/Album.j

pg/album.

jpg/Folde

r.jpg/fold

er.jpg 

 Daftar nama file untuk 

diperiksa saat mencari album 

art; / pembatas 

Tabel 3.2. Keterangan isi file miniDLNA. 
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Untuk menjalankan MiniDLNA menggunakan perintah  

/etc/init.d/MiniDLNA enable dan 

/etc/init.d/MiniDLNA start 

/etc/init.d/MiniDLNA enable 

/etc/init.d/MiniDLNA start 

Setelah itu restart OpenWRT, untuk dapat menjalankan miniDLNA dan 

dapat diakses pada peranggkat PC dan Smartphone yaitu melalui Windows 

media player dan MediaHouse.apk. 

 


