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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rasberry Pi 

Raspberry Pi adalah sebuah komputer papan tunggal (single-board computer) 

atau SBC berukuran kartu kredit. Raspberry Pi telah dilengkapi dengan semua 

fungsi layaknya sebuah komputer lengkap, menggunakan SoC (System-on-a-chip) 

ARM yang dikemas dan diintegrasikan diatas PCB. Perangkat ini menggunakan 

kartu SD untuk booting dan penyimpanan jangka panjang. (Agfianto:2012). Logo 

dari Rasberry dapat anda lihat pada gambar 2.1  

 

 

Gambar 2.1 Logo Raspberry Pi 

(Sumber : https://www.raspberrypi.org 

 

Raspberry Pi memiliki dua model yaitu model A dan model B. Secara umum 

Raspberry Pi Model B, 512MB RAM. Perbedaan model A dan B terletak pada 

memory yang digunakan, Model A menggunakan memory 256 MB dan model B 

512 MB. Selain itu model B juga sudah dilengkapai dengan ethernet port (kartu 

jaringan) yang tidak terdapat di model A. Desain Raspberry Pi didasarkan seputar 

SoC (System-on-a-chip) Broadcom BCM2835, yang telah menanamkan prosesor 

ARM1176JZF-S dengan 700 MHz, VideoCore IV GPU, dan 256 Megabyte RAM 

(model B). Penyimpanan data didisain tidak untuk menggunakan hard disk atau 

solid-state drive, melainkan mengandalkan kartu SD (SD memory card) untuk 

https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2011/10/Raspi-PGB001.png
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booting dan penyimpanan jangka panjang. Hardware Raspberry Pi tidak memiliki 

real-time clock, sehingga OS harus memanfaatkan timer jaringan 

Raspberry Pi memiliki dua model yaitu model A dan model B. Secara umum 

Raspberry Pi Model B, 512MB RAM. Perbedaan model A dan B terletak pada 

memory yang digunakan, Model A menggunakan memory 256 MB dan model B 

512 MB. Selain itu model B juga sudah dilengkapai dengan ethernet port (kartu 

jaringan) yang tidak terdapat di model A. Desain Raspberry Pi didasarkan seputar 

SoC (System-on-a-chip) Broadcom BCM2835, yang telah menanamkan prosesor 

ARM1176JZF-S dengan 700 MHz, VideoCore IV GPU, dan 256 Megabyte RAM 

(model B). Penyimpanan data didisain tidak untuk menggunakan hard disk atau 

solid-state drive, melainkan mengandalkan kartu SD (SD memory card) untuk 

booting dan penyimpanan jangka panjang. Hardware Raspberry Pi tidak memiliki 

real-time clock, sehingga OS harus memanfaatkan timer jaringan 5  

server sebagai pengganti. Namun komputer yang mudah dikembangkan ini 

dapat ditambahkan dengan fungsi real-time (seperti DS1307) dan banyak lainnya, 

melalui saluran GPIO (General-purpose input/output) via antarmuka I²C (Inter-

Integrated Circuit). Raspberry Pi bersifat open source (berbasis Linux), 

Raspberry Pi bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sistem operasi 

utama Raspberry Pi menggunakan Debian GNU/Linux dan bahasa pemrograman 

Python. Salah satu pengembang OS untuk Raspberry Pi telah meluncurkan sistem 

operasi yang dinamai Raspbian, Raspbian diklaim mampu memaksimalkan 

perangkat Raspberry Pi. Sistem operasi tersebut dibuat berbasis Debian yang 

merupakan salah satu distribusi Linux OS. 

2.2 OSMC 

Dirilis pada tahun 2014 oleh Sam Nazarko, OSMC merupakan 

pengembangan dari proyek sistem operasi sebelumnya yaitu Kodi. OSMC   

sendiri adalah  sistem  operasi  gratis  open  source   yang berdasarkan pada  

Debian dan dioptimisasi  untuk perangkat keras Raspberry Pi. Sebuah sistem 

operasi adalah satu set program dasar dan program kegunaan (utility) yang 

membuat Raspberry Pi dapat bekerja. 
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OSMC memiliki beberapa fitur menarik seperti dukungan pada jaringan    

kabel   dan    Wi-Fi    secara    bawaan    hingga dukungan multibahasa. Fitur 

update otomatis juga ditanamkan pada platform ini, yang artinya secara otomatis 

akan mendapatkan fitur baru, begitu pula dengan update  driver dan performa. 

Atau juga dapat menyetel untuk mematikan fungsi update kapan saja. OSMC 

mendukung resolusi HD. 1080p, membagi konten melalui PC dari NFS (network 

file system), SMB, FTP maupun HTTP dan drive USB dalam berbagai macam 

format. Dukungan AirPlay dan AirTunes memungkinkan untuk mengirim musik 

dan video dari perangkat iDevice ke TV. Terdapat pula dukungan penuh pada 

GPIO, dukungan Nann Cam menggunakan modul Raspberry Pi kamera. 

2.3  Multimedia 

2.3.1 Pengertian Multimedia  

Multimedia adalah sebuah kombinasi yang saling berkaitan dari teks, foto 

dan gambar, suara, animasi, dan video yang dimanipulasi secara digital (Vaughan, 

2011, p1). Sedangkan menurut Hofstetter (2001, p2), multimedia adalah 

implementasi penggunaan komputer dalam menyajikan dan menggabungkan teks, 

gambar, suara, dan video dengan interface yang mengizinkan pengguna untuk 

berinteraksi dengan sistem multimedia tersebut.  

Mulitimedia memiliki berbagai pengertian. Dean (1996) menyatakan bahwa 

istilah multimedia berasal dari teater, yaitu pertunjukkan yang memanfaatkan 

lebih dari satu medium di panggung yang mencakup monitor video, synthesized 

band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukkan.  Namun berbeda 

dengan pengertian multimedia sebelumnya (multi-media), istilah multimedia 

dalam hal ini berarti suatu system yang terdiri dari perangkat keras, perangkat 

lunak dan alat-alat lain seperti televise, monitor video dan system piringan optic 

atau system stereo yang di maksudkan untuk menghasilkan sajian audio visual 

penuh (McLeod, 1996). Pengertian kedua mensyaratkan adanya sinkronisasi 

berbagai media tadi dengan bantuan computer, membedakannya dengan 

pengertian multimedia yang pertama yang memanfaatkan berbagai media yang 

tepisah dan berdiri sendiri. 



7 

 

 

 

Beberapa pakar pengertian Multimedia Sebagai berikut: 

 Multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, 

gambar, dan teks (Mc Cormick, 1996) 

 Multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output 

dari data. Media ini dapat audiao (suara, music), animasi, video, teks, 

grafik, dan gambar (Turban, dkk,.2002). 

 Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang 

dinamis dan intaktif yang mengombinasikan teks, grafik, animasi, audio, 

dan gambar video (Robin dan Linda, 2001). 

Multimedia merupakan pemanpaatan computer untuk membuat dan 

menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak ( video dan animasi, 

2.3.2 Elemen Multimedia 

Lima Elemen utama multimedia menurut Vaughan (2011, p1) adalah: 

1. Teks 

Teks sudah digunakan selama ribuan tahun oleh manusia untuk 

berkomunikasi. Tetapi sebuah kata dapat memiliki banyak arti, sehingga 

kata-kata yang digunakan haruslah singkat, padat, dan tepat sehingga 

pesan dan data dapat disampaikan dengan baik. Teks umumnya 

digunakan untuk merancang judul, menu, dan buttons (Vaughan, 2011, 

p20). 

Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh perancang multimedia 

dalam menggunakan teks menurut Dastbaz (2003, p56) yaitu: 

Penggunaan font yang berbeda akan tampak berbeda di beberapa 

platform. Penggunaan tipe font yang khusus membutuhkan pengaturan 

tertentu pada mesin user. Dibutuhkan keseimbangan yang tepat antara 

ukuran teks, warna, dan efek khusus seperti anti-alias, dimana teks akan 

secara halus menyatu dengan background-nya  
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2. Suara 

Penggunaan suara dalam multimedia dapat menghasilkan sebuah 

perbedaan dari presentasi multimedia yang biasa dengan presentasi 

multimedia yang professional. Walaupun begitu, penggunaan suara 

yang tidak pada tempatnya dapat merusak presentasi tersebut. 

(Vaughan, 2011, p104). 

Ada dua macam suara yang biasa digunakan di dalam multimedia, yaitu: 

 Digital Audio 

Digital audio adalah hasil konversi dari gelombang suara yang disimpan ke 

dalam informasi berbentuk bits atau bytes. Proses konversi ini disebut digitizing. 

Kualitas dari hasil digitizingini bergantung pada seberapa sering sampel yang 

diambil atau disebut juga sampling ratedan berapa banyak angka yang 9 

digunakan untuk merepresentasikan tiap-tiap sampel, atau disebut juga dengan 

bitdepth (Vaughan, 2011, p106) 

 MIDI 

MIDI adalah singkatan dari Musical Instrument Digital Interface, merupakan 

jenis suara yang paling mudah diimplementasikan ke dalam sebuah multimedia. 

MIDI sendiri adalah bentuk konversi dari suara yang disimpan ke dalam bentuk 

numerik (Vaughan, 2011, p134).  

2.4. Gambar  

Ada dua jenis gambar yang dapat dihasilkan oleh komputer menurut Vaughan 

(2011, p70), yaitu: 

1. Bitmap yaitu sebuah gambar yang dibentuk dari sebuah matriks yang 

terdiri dari titik-titik warna. Variasi warna di dalam gambar 

bitmapditentukan dengan bit yang ditampilkan, dimana n-bit gambar 

bitmap memiliki 2n macam warna (Vaughan, 2011, pp71-72). 

2. Vector drawing adalah gambar yang dihasilkan dari perhitungan koordinat 

Carthesian oleh komputer yang biasanya digunakan untuk menghasilkan 

bentuk garis, persegi, lingkaran, oval, dan polygon (Vaughan, 2011, p80). 
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Menurut Dastbaz (2003, p58), secara umum gambar dibagi menjadi tiga 

kelompok, yaitu: 

 Colour graphics gambar-gambar yang merepresentasikan warna dalam 

bentuk bit. 

 Gray Scale graphics : gambar yang terdiri dari warna-warna di 

antara warna  hitam dan putih yang direpresentasikan ke dalam  

berbagai tingkat kedalaman warna 

 Mono graphics : gambar yang hanya mengandung warna hitam dan 

putih saja. 

 

2.5 Video 

 Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, 

mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film 

seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video juga bisa dikatakan sebagai 

gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan 

kecepatan tertentu. Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan 

kecepatan pembacaan gambar disebut dengan frame rate. 

Penggunaan video di dalam sebuah presentasi multimedia dapat menjadi 

sebuah media penyampaian pesan maupun informasi yang sangat efektif. Dalam 

sebuah proyek multimedia, penggunaan video dapat meningkatkan penyampaian 

pesan kepada pengguna secara efektif dan pengguna akan lebih mengingat apa 

yang telah mereka saksikan (Vaughan, 2011, p164). Video sendiri dapat 

didefinisikan sebagai penggabungan yang halus dari gambar yang bergerak dan 

suara (Dastbaz, 2003, p62). 

2.6  Animasi 

Animasi merupakan sumber utama dari sebuah aksi multimedia yang dinamis 

di dalam sebuah presentasi multimedia. Animasi sering digunakan untuk 

mempresentasikan sesuatu yang tidak terlalu banyak memerlukan interaksi 

penggunanya sehingga presentasi tersebut akan mengalir berjalan seperti sebuah 



10 

 

 

 

film. Animasi juga digunakan dalam membantu sebuah presentasi, seperti efek 

transisi slidedan lainnya (Vaughan, 2011, p140). 

Ada tiga bentuk animasi yang dijelaskan oleh Vaughan (2011, pp142-143), 

yaitu: 

 Animasi 2D adalah animasi yang paling mudah dibuat, dimana hanya 

menggunakan dua dimensi saja yaitu sumbu x dan y pada sumbu 

Carthesian. 

 Animasi 2½ D adalah animasi 2D yang diberikan tambahan sebuah ilusi 

sumbu z dengan cara menambahkan efek bayangan pada gambar, tetapi 

secara keseluruhan gambar itu sendiri tetap pada bidang datar dua dimensi. 

 Animasi 3D adalah bentuk ruang virtual yang memiliki 3 dimensi dan 

pergerakan objeknya dapat melalui tiga sumbu yaitu sumbu x, y, dan z, 

sehingga seolah-olah objek tersebut bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah, 

dan menjauhi serta mendekati penontonnya. 

2.7 Musik 

musik yang berasal dari kata muse yaitu salah satu dewa dalam mitologi 

Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu; dewa seni dan ilmu pengetahuan. Selain 

itu, beliau juga berpendapat bahwa musik merupakan cabang seni yang membahas 

dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan 

dipahami oleh manusia. (Banoe, 2003:288 

musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau 

komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-

unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu 

serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. (Jamalus, 1988:1) 

Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian musik adalah 

segala sesuatu yang ada hubungan dengan bunyi dan memiliki unsur-unsur irama, 

melodi dan harmoni yang mewujudkan sesuatu yang indah dan dapat dinikmati 

melalui indra pendengar. 

Dari pengertian musik menurut para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa 

musik merupakan seni yang timbul dari perasaan atau pikiran manusia sebagai 

http://www.kajianteori.com/2013/02/pengertian-musik-definisi-musik.html
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pengungkapan ekspresi diri, yang diolah dalam suatu nada-nada atau suara-suara 

yang harmonis. Jika musik diartikan sebagai ungkapan sederhana dari suasana hati 

jiwa atau respon harafiah terhadap peristiwa dari diri pribadi komponis, 

diperlukan informasi ataupun referensi yang cukup agar kita dapat menarik 

hubungan langsung antara kehidupan dengan karyanya. 

 

2.8 Live Streaming 

Streaming adalah proses pengiriman data kontinyu secara terus - menerus 

yang dilakukan secara broadcast, multicast maupun unicast melalui jaringan 

internet maupun intranet untuk ditampilkan oleh aplikasi streaming pada 

PCataupun perangkat portableseperti laptop dan mobile phone. Salah satu jenis 

streaming adalah video streaming unggahan di Youtube, kemudian live report 

berita maupun kejadian via streaming (Anang.,dkk, 2012). 

 

2.9 TV Streaming 

TV streaming adalah suatu layanan acara televisi yang ditayangkan melalui 

halaman web. Saat ini, sudah cukup banyak halaman web yang menyediakan TV 

streaming dan dapat diakses secara bebas, salah satunya kita bisa melihat halaman 

web di http://indostar-tv.com/. Pada halaman web tersebut, kita bisa melihat acara 

TV secara langsung dengan menggunakan media internet, baik dengan laptop 

yang terakses internet maupun dengan menggunakan iPad. 

Dengan melihat perkembangan teknologi informasi saat ini, serta antusias 

manusia akan informasi yang bersifat audio visual, yang dapat dicapai hanya 

melalui media tv streaming. Perkembangan TV Streaming tidak lepas dengan 

keunikan isi pesan audio visualnya. Keunikan pesan audio visual TV Streaming  

Untuk bentuk dari TV Streaming channel dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 TV 

2.10 Radio Streaming 

Radio internet yang juga dikenal sebagai web radio, net radio, streaming 

radio atau e-radio adalah layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui 

internet. Penyiaran yang dilakukan melalui internet disebut sebagai webcasting 

karena tidak menular secara luas melalui sarana nirkabel. Radio internet memiliki 

sebuah media streaming yang dapat menyediakan saluran audio terus menerus dan 

tidak ada kontrol operasional penyiaran seperti media penyiaran tradisional pada 

umumnya. Banyak stasiun radio Internet yang berasosiasi dengan stasiun radio 

tradisional (bukan stasiun radio internet), namun bagi radio internet yang 

jaringannya hanya menggunakan internet dan tidak berasosiasi dengan radio 

tradisional, maka stasiun radionya bersifat independen dan tidak tergabung dalam 

perusahaan penyiaran manapun. 

Layanan radio internet dapat diakses dari belahan dunia manapun, misalnya, 

orang dapat mendengarkan stasiun radio Australia dari Eropa atau Amerika. 

Namun, ada juga beberapa jaringan seperti Clear Channel di AS dan Chrysalis di 

UK yang membatasi penyiaran dalam negerinya sendiri karena masalah perizinan 

jenis musik tertentu dan iklan. Radio internet cukup populer bagi kalangan 
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ekspatriat maupun pendengar lain karena banyaknya kepentingan serta kebutuhan 

yang sering kali tidak cukup baik disediakan oleh stasiun radio lokal (seperti 

musik-musik alternative, hiburan maupun info-info lain yang tidak dapat diakses 

pada radio lokal). Seperti pada umumnya radio, radio internet juga tetap memiliki 

layanan-layanan program yang terdapat dalam radio tradisional. 

  

2.11 High Definition Multimedia Interface (HDMI) 

High Definition Multimedia Interface (HDMI) adalah konektor audio atau 

video digital dalam perangkat elektronika yang memiliki fungsi untuk 

menghubungkan antara sumber video seperti DVD player, computer, digital audio 

player, dll dan menghubungkannya ke perangkat penerima misalnya digital audio 

amplifier atau LCD monitor. Kabel HDMI mendukung transmisi video standar 

sampai dengan tingkat tinggi, dan juga transmisi data berupa audio digital 

multikanal melalui kabel tunggal. Kabel HDMI yang umum digunakan yaitu 

HDMI tipe A dengan 18 pin yang sudah mendukung yransmisi data video resolusi 

tinggi. Sedangkan untuk tipe yang lebih tinggi yaitu HDMI tipe B memiliki 29 

pin, digunakan untuk keperluan transmisi data yang lebih rumit. Namun kabel 

HDMI tipe ini masih jarang digunakan. Untuk bentuk daro HDMI dapat dilihat 

pada gambar 2.3 

 

 

Gambar 2.3 High Definition Multimedia Interface (HDMI) 

https://id.aliexpress.com/promotion/electronic_blue-hdmi-cable-promotion.html 

 

https://id.aliexpress.com/promotion/electronic_blue-hdmi-cable-promotion.html
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2.12 USB 

 USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus. USB merupakan suatu 

teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal 

(peripheral) seperti scanner, printer, mouse, papan ketik (keyboard), alat 

penyimpan data (zip drive), flash disk, kamera digital atau perangkat lainnya ke 

komputer kita. Bentuk dari USB seperti pada gambar 2.4 

 

 

Gambar 2.4 Kabel USB 

 

(Sumber :http://g01.a.alicdn.com 

 

 

2.13 Memori 

Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori 

biasanya disebut juga dengan istilah : computer storage, computer memory atau 

memory, merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan 

data dan informasi saat menggunakan komputer. Memory merupakan bagian yang 

penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU (Central Processing 

Unit). Sebagian besar komputer memiliki hirarki memori yang terdiri atas tiga 

level, yaitu: physical Register di CPU, berada di level teratas. Informasi yang 

berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU.  

Primary Memory (executable memory), berada di level tengah. Contohnya, 

RAM. Primary Memory diukur dengan satu byte dalam satu waktu, secara relatif 
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dapat diakses dengan cepat, dan bersifat volatile (informasi bisa hilang ketika 

komputer dimatikan). CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load 

dan store dalam beberapa clock cycle. Secondary Memory, berada di level bawah. 

Contohnya, disk atau tape. Secondary Memory diukur sebagai kumpulan dari 

bytes (block of bytes), waktu aksesnya lambat, dan bersifat non-volatile 

(informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan). Memori ini diterapkan di 

storage device, jadi akses meliputi aksi oleh driver dan device. bentuk dari 

memori dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5 Memori 

http://4.bp.blogspot.com 

 

2.14 Sistem Operasi Raspberry Pi 

Sistem operasi yang dapat digunakan pada Raspberry Pi pada saat ini yaitu 

Raspbian (merupakan system operasi standar yang digunakan Raspberry Pi). 

Banyak system operasi yang dapat digunakan pada saat ini, karena pengguna di 

seluruh dunia telah memporting sebagian besar system operasi berbasis Linux.  

2.15 Cara Menggunakan Raspberry Pi 

Untuk menghidupkan Raspberry Pi, cukup colokkan seluruh perangkat yang 

diperlukan seperti tetikus, papan ketik, serta kabel Ethernet (jika anda ingin 

http://4.bp.blogspot.com/-ImNzdauqoZU/UHNx82ea84I/AAAAAAAAAo4/nIinRU0cVhA/s1600/MicroSD-Cards.jpg
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menggunakan koneksi internet) dan juga colokkan kabel HDMI sebelum 

mencolokkan kabel power ke Raspberry Pi, karena jika tidak kabel HDMI tidak 

akan memberikan signal dan secara standar akan berpindah ke kabel komposit. 

Pastikan microsd telah diletakkan kedalam slot, Karena jika tidak maka dapat 

dipastikan Raspberry Pi tidak akan berjalan. Setelah anda mencolokkan kabel 

power, lampu indicator merah menandakan power, dan lampu indicator hijau 

memandakan indicator act, yaitu indicator yang hidup ketika Raspberry Pi 

mengakses microsd. Jika lampu indicator Raspberry Pi warna merah hidup dan 

lampu indicator hijau tidak menyala, dapat dipastikan bahwa system operasi di 

dalam microsd tidak terdeteksi ataupun tidak kompatibel dengan Raspberry Pi 

anda. 

Jika anda telah selesai menggunakan Raspberry Pi, anda harus mematikan 

Raspberry Pi sesuai prosedur, karena bisa saja microsd anda akan korup jika anda 

mematikan paksa dengan langsung mencabut kabel power. Untuk mematikan 

Raspberry Pi cukup klik tombol shutdown ataupun menggunakan perintah berikut: 

sudo poweroff 

Sehingga Raspberry Pi akan mematikan system operasi terlebih dahulu. Lalu 

setelah itu anda dapat mencabut kabel power dari Raspberry Pi



 

 

 


