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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Internet of things 

Hadirnya Internet of things (IoT) memungkinkan adanya interaksi antara 

perangkat dengan user melalui jaringan tanpa adanya  interaksi dua arah antar 

manusia dengan manusia melainkan antara manusia dengan perangkat [11]. 

Sehingga penggunanya dapat mengendalikan perangkat yang terhubung dari mana 

saja dan kapan saja. Namun untuk membedakan setiap perangkat, dibutuhkan 

perbedaan identitas pada masing-masing perangkat. Dan dilihat dari kegunaannya, 

perkembangan IoT sangat menjanjikan sebagai teknologi pembantu bagi aktivitas 

manusia. 

Berdasarkan sejarahnya, IoT berkembang disaat mulai banyak kegiatan yang 

dilakukan melalui internet. Dengan hadirnya penemuan-penemuan dari tahun ke 

tahun, IoT berkembang dengan pesat. Pada tahun 1990, John Romkey membuat 

sebuah perangkat untuk memanggang roti yang dapat dinyala-matikan melalui 

internet. Di tahun 1994, Steve Mann membuat WearCam. Dan pada tahun 1997, 

untuk pertama kali hadir penjelasan singkat mengenai sensor dan masa depan yang 

berikan oleh Paul Saffo. 

Sedangkan direktur eksekutif Auto ID Center, Kevin Ashton, di tahun 1999 

menciptakan sebuah sistem yang disebut sebagai The Internet of Things. Selain itu 

mereka menemukan Radio Frequency Identification (RFID) global dimana 

peralatan tersebut memiliki sistem identifikasi pada tahun yang sama. Penemuan 

tersebut merupakan terobosan besar pada acara commercialisingIoT. Pada tahun 

2003, RFID mulai digunakan untuk kepentingan militer AS dan juga untuk 

komersil. 

Selanjutnya, pada tahun 2008, penggunaan “white space spectrum” disetujui 

oleh FFC. Dan peluncuran IPv6 di tahun 2011 memicu pertumbuhan besar di 

bidang IoT, perkembangannya didukung oleh perusahaan rasaksa seperti Cisco, 

IMB, Ericson. Semua benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari 

sebenarnya dapat dikendalikan dengan menggunakan infrastruktur IOT. 

Kebanyakan perangkat IoT dipergunakan untuk membaca sensor. Sensor yang 
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digunakan dapat menyesuaikan keperluan dimana sensor akan mengkonversi data 

fisik mentah menjadi sinyal digital yang kemudian mengirimkannya ke pusat 

kendali kemudian dapat dibaca hasil dari data tersebut. Dengan cara ini kita bisa 

memonitor perubahan lingkungan jarak jauh dari setiap bagian dari dunia melalui 

internet. Berdasarkan pada konteks operasi dan proses arsitekturnya, sistem 

berjalan dalam skenario real-time. Setiap kotak saklar listrik terhubung dengan 

perangkat smartphone atau terkadang remote control sehingga dapat digunakan dari 

jarak jauh. Pada skenario tersebut tidak diperlukan processor dan memory yang 

dipasang di setiap kotak saklar. Hanya saja perlu penggunaan sensor untuk 

menangkap sinyal dan kebanyakan dari proses tersebut untuk mengendalikan status 

ON / OFF. Jadi fungsi sistem bergantung pada bagaimana konteks. 

Dalam penerapannya, IoT digunakan pada beberapa teknologi yang 

digabungkan menjadi satu diantaranya adalah sensor sebagai pembaca data dari 

lingkungan, wireless sensor network, radio frequency identification (RFID), 

koneksi internet dengan beberapa tipe topologi jaringan dan teknologi lainnya yang 

akan bertambah sesuai kebutuhan [12]. 

 

2.2 Protokol XMPP 

Protokol XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) merupakan 

protokol kominukasi untuk middleware pesan berorientasi berdasarkan XML 

(Extensible Markup Language). Awalnya pada tahun 1999 protokol ini bernama 

Jabber dan dikembangkan oleh komunitas open-source Jabber untuk real-time, 

instant messaging (IM), informasi kehadiran, dan pemeliharaan daftar kontak. 

Dirancang untuk menjadi extensible, protokol juga digunakan untuk sinyal untuk 

VoIP, video, transfer file, game, dan layanan jejaring social [13] . 

Protokol XMPP dedicated memberikan fitur Instant Messaging dan Presence 

dimana bekerja diatas layer transport data. Tidak seperti kebanyakan protokol 

instant messaging, XMPP didefinisikan dalam standar terbuka dan menggunakan 

pendekatan sistem terbuka pengembangan dan aplikasi, dimana siapa saja dapat 

mengimplemantasikan layanan XMPP dan beroperasi dengan implementasi 

organisasi lain. Karena XMPP adalah sebuah protokol terbuka, implementasi dapat 

dikembangkan menggunakan lisensi perangkat lunak, walaupun implementasi 

banyak server, client, dan perpustakaan didistribusikan bebas dan perangkat lunak 
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juga open-source, banyak implementasi perangkat lunak freeware dan komersial 

juga ada. Sejak tahun didirikannya pada tahun 1999 protokol XMPP telah stabil dan 

didokumentasikan dengan baik sehingga mudah untuk digunakan dan dipahami.  

Pada dasarnya teknologi XMPP berhubungan erat proses negosiasi XML 

stream antara client dan server, hal itu dilakukan dengan menggunakan Simple 

Autentication and Security Layer (SASL) dan Transport Layer Security (TLS) 

sebagai keamankan dalam mengiriman datanya. Selanjutnya untuk menjalankan 

fitur IM protokol XMPP akan menggunakan mekanisme pengiriman fragmen data 

berformat XML seperti mengirimkan pesan antar kontak, merubah data, mengatur 

data kondak dan sebagainya. Setelah itu antar server protokol XMPP akan 

mengirimkan message melalui XML stream setelah melalui proses negosiasi dan 

memenuhi syarat keamanan untuk mencapai lokasi responden user. XMPP dapat 

diimplementasikan pada teknologi Jabber yang telah ada sebelumnya dan menjamin 

interoperabilitas dengan jaringan pada saat ini.  

 

Gambar 2. 1 Aliran data pada protokol Jabber 

Protokol Jabber/XMPP bekerja layaknya sebuah router XML, jika pesan 

dikirim dalam format paket XML dan route-nya (pesan akan dikirim sesuai ke 

lokasi berdasar isinya). Karena protokol XMPP relative baru, protokol ini didesain 

serupa dengan HTTP email tetapi untuk saat ini dapat dikatakan protokol XMPP 

memiliki tingkat keamanan lebih baik.  

XMPP menggunakan Domain Name Service (DNS) untuk mengidentifikasi 

server secara unik, XMPP memiliki fasilitas dial-back, mekanisme yang tidak sama 
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dengan e-mail agar menempatkan alamat dengan begitu seseorang tidak dapat 

melakukan spamming pada sebuah server dengan jumlah data yang besar secara 

cepat. Mekanisme PGP/SSL digunakan untuk menyimpan dan mengenali 

password. 

 Saat ini banyak dokumentasi tentang komunikasi menggunakan protokol 

XMPP, namun sedikit sekali dokumentasi yang membahas secara keseluruhan. 

XMPP menggunakan beberapa algoritma diantaranya Hashing plaintext dan 

standard SASL untuk skema autentikasi. Dengan menggunakan XMPP komunikasi 

antar client ke server yang melalui mekanisme SSL maupun PGP akan bekerja 

berdasarkan software enkripsi. Sistem XMPP dapat terhubung ke sistem lainnya 

dengan mwnggunakan transport berdasarkan client emulation dimana dijalankan 

pada server XMPP berdasarkan kapasitas antar protokol. Dari segi keamanan pada 

protokol XMPP, terjadi client bugs yaitu sejenis buffer overflow yang berpengaruh 

pada versi khusus dari aplikasi dimana tidak secara langsung bisa diserang oleh 

virus maupun hacker. 

 

2.3  Gateway Komunikasi 

Cisco memperkirakan pada tahun 2020 jumlah perangkat terhubung Internet 

di masa depan ada 50 miliar perangkat di dunia yang bisa menghubungkan data 

melaui internet [14]. Dalam kerangka kerja Internet of Things (IoT), seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.2, gateway IoT berada antara lapisan penginderaan dan 

lapisan jaringan, dari sastra dapat belajar tidak hanya gateway menangani berbagai 

protokol akses nirkabel juga dapat digunakan untuk bantuan di perangkata akhir 

mentransmisikan data di Internet. 

 

 

Gambar 2. 2 Arsitektur IOT 
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Gateway merupakan perangkat yang digunakan sebagai penghubung dari 

sebuah jaringan komputer dengan beberapa jaringan komputer yang menggunakan 

rules komunikasi berbeda. Dengan demikian informasi dari suatu jaringan 

komputer dapat diterima ke jaringan komputer lain yang berbeda jaringannya. 

Namun seiring dengan perkembangan jaringan Internet, pengartian gateway sering 

kali berubah. Tidak jarang pula pemula menyalah artikan "gateway" dengan 

"penghala" (router) yang sebetulnya hal tersebut salah. 

Terkadang, kata gateway digunakan untuk menghubungkan perangkat yang 

terhubung dengan jaringan dengan skala besar ke jaringan skala besar lainnya. Hal 

ini sering terjadi pada jaringan yang berskala besar. Istilah gateway sendiri 

mengarah pada software atau hardware yang menghubungkan dua aplikasi atau 

jaringan yang tidak sesuai, sehingga data bisa dikirim antar komputer dengan 

jaringan yang berbeda. Sebut saja e-mail yang merupakan contoh penggunaan 

gateway dimana pesan dapat terkirim walaupun terhadap sistem yang berbeda. Host 

selain digunakan untuk mengalihkan trafik jaringan, host digunakan untuk 

melewatkan trafik jaringan antar protokol jaringan. Dengan demikian dua jenis 

jaringan computer yang memiliki arsitektur yang berbeda dapat terhubung satu 

sama lain dan dapat dikatakan bahwa gateway lebih kompleks dari bridge. 

 

2.4  Rest API 

Jumlah layanan yang menyediakan web yang tersedia untuk umum 

Application Programming Interfaces (APIs) telah berkembang pesat [15]. Beberapa 

studi menunjukkan bahwa pengembang telah berpindah dari Protokol Akses Objek 

Sederhana (SOAP) atau remote Procedure Call (RPC) untuk menyebarkan layanan 

web Representasi Transfer Negara (REST), bagi konsumen untuk menggunakan 

layanan mereka. Ini dikuatkan oleh situs web utama seperti Google, facebook, atau 

Twitter, yang sekarang menggunakan layanan REST untuk menyediakan akses 

mudah ke sumber daya data berharga mereka, sementara mempromosikan bisnis 

mereka. Arsitektur REST diperkenalkan pada tahun 2000, oleh Thomas Fielding, 

dan didasarkan pada prinsip itu mendukung World Wide Web. Singkatnya, menurut 

prinsip REST, antarmuka REST bergantung secara eksklusif tentang Uniform 
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Resource Identifiers (URI) untuk deteksi dan interaksi sumber daya, dan biasanya 

pada Hypertext Transfer Protocol (HTTP) untuk transfer pesan.  

 

 

Gambar 2. 3 Arsitektur Rest API 

Gambar 2.3 merupakan arsitektur dasar pada Rest API. Perintah yang dapat 

digunakan pada Rest API adalah fungsi Delete, Put, Get, dan Post. Proses trnasmisi 

data menggunakan data dalam format XML tanpa protocol pemaketan data, dengan 

demikian informasi lebih mudah dibaca dan diparsing sisi client. 

 


