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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Bagian ini akan menjelaskan tentang analisis masalah, analisis sistem dan 

perancangan sistem. Analisis masalah meliputi pemaparan kondisi dari masalah 

yang terjadi berdasarkan topik. Analisis sistem meliputi solusi dari analisis 

masalah yang telah di jabarkan. Sedangkan perancangan sistem merupakan 

penjabaran dari analisis sistem yang meliputi arsitektur dan proses sistem yang 

akan diterapkan. 

 

3.1  Analisis Masalah 

Internet merupakan hal yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Kemudahan akses 

segala informasi serta mobilitas yang tinggi menjadi gaya hidup yang lumrah bagi 

masyarakat yang notabene memiliki kesibukan yang tinggi dalam menjalani 

keseharian. Arsitektur yang mendukung serta adanya gadget menawarkan berbagai 

kemudahan yang dapat dinikmati bagi masyarakat untuk mendukung berbagai 

kemudahan dalam sektor kehidupan. IoT hadir untuk menjadi salah satu solusi bagi 

manusia untuk mengoptimasi dan mengelola penggunaan benda disekitar 

menggunakan internet sebagai perantaranya.  

Tantangan dari IoT yaitu low cost (biaya rendah), konsumsi daya tidak terlalu 

besar, setiap data yang di transmisikan antar sensor node memiliki akurasi yang 

cukup baik dan mentransmisikan data secara real-time. Selain itu keamanan data, 

open source dan mobilitas yang tinggi menjadi pertimbangan dalam membangun 

infrastruktur IoT. Dibutuhkan server gateway yang menjadi pusat lalu lintas data 

dan sebuah protokol komunikasi yang dapat menangani service dari komunikasi 

data tersebut. Akan ada proses request untuk melakukan permintaan pengambilan 

data secara real-time dari perangkat IoT ke client yang telah terkonfigurasi 

menggunakan suatu protokol komunikasi dan kemudian dari perangkat IoT akan 

memberikan response sebagai balasan dari request. 

3.2  Analisis Sistem 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada analisis masalah, untuk mengatasi 

masalah yang terjadi dibutuhkan sebuah Virtual Private Server yang telah 
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terkonfigurasi protokol XMPP. Virtual Private Server disini berfungsi sebagai 

gateway komunikasi bagi perangkat IoT untuk saling berkomunikasi dan 

mentransmisikan data. Penelitian ini mengunakan protokol XMPP untuk 

menangani komunikasi data antar perangkat dalam infrastruktur IoT karena 

memiliki kelebihan yaitu Cross-platform, open source dan real-time data 

synchronization yang telah di hostingkan pada VPS dan terintegrasi dengan domain 

name server agar dapat mengakses server tersebut melalui koneksi internet. Untuk 

dapat menggunakan protokol sebagai media komunikasi maka diperlukan aplikasi 

XMPP client yang terinstall di perangkat smartphone dan library tambahan yang 

akan digunakan untuk komunikasi bagi perangkat NodeMCU.  

3.3  Perancangan Sistem 

3.3.1 Arsitektur Sistem 

Bagian ini menjelaskan tentang arsitektur jaringan yang akan diterapkan 

pada penelitian ini yang akan membangun gateway komunikasi bagi perangkat IoT 

dengan protokol XMPP, penulis merancang topologi yang akan diterapkan untuk 

mengambarkan skema dari sistem yang akan dibuat dengan Virtual Private Server 

sebagai gatewaynya. Berikut merupakan rancangan topologi yang telah dibuat:  

 

Gambar 3. 1 Topologi Jaringan 

Gambar 3.1 merupakan topologi dari rancangan sistem yang akan 

diterapkan. Pada topologi terdapat 2 komponen utama yaitu server gateway dan 

perangkat IOT. Server gateway merupakan inti dari jaringan dimana sebagai 

penghubung antar perangkat IOT agar dapat saling berkomunikasi yang telah 
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terpasang menggunakan protokol XMPP. Sedangkan perangkat IOT merupakan 

perangkat yang digunakan untuk melakukan proses sensing dan menerima hasil 

sensing. Perangkat yang digunakan untuk melakukan response yaitu menggunakan 

NodeMCU dan sensor sedangkan perangkat yang melakukan request dapat berupa 

Smartphone, PC, ataupun laptop. Data hasil sensing dikirimkan tidak disimpan ke 

database melainkan langsung dikirim ke perangkat yang melakukan request.  

Penelitian ini menggunakan sensor dan NodeMCU sebagai media uji untuk 

mendapatkan data real-time. Untuk dapat berkomunikasi saat proses request 

maupun response perangkat perangkat IoT harus terhubung ke server gateway 

dengan menggunakan jaringan internet karena server gateway dapat diaskes 

menggunakan jaringan public. Kemudian komunikasi data secara real-time akan 

menggunakan protokol XMPP menggunakan Message Stanza, yaitu XML code 

yang fleksibel (sesuai spesifikasi) dan menggunakan Base64 decode saat sebelum 

dikirimkan. Selain itu dengan web frontend pada server gateway yang telah 

menggunakan Restfull API dapat digunakan untuk mengatur ID device pada server. 

  

 

Gambar 3. 2 Rangkaian Mikrokontroller NodeMCU 

 

Agar dapat mengelola sensor dan menjalankan intruksi dan memberikan 

response sesuai request pada perangkat IoT, digunakan modul NodeMCU sebagai 

mikrokontrollernya. Pada Gambar 3.2 dapat dilihat penggunaan pin pada module 

NodeMCU untuk input dan output data dari perangkat sensor DHT11 dan lampu 
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LED untuk response dari perangkat IOT  lainnya. Dengan adanya ESP8266 yang 

telah on board  pada pcb NodeMCU, memberikan kemudahan untuk mengakses 

dan memberikan instruksi melalui koneksi WiFi sebagai media perantaranya. 

Untuk memprogram NodeMCU bisa digunakan Arduino IDE dan menggunakan 

library yang telah tersedia agar bisa menggunakan fitur dan pin pada perangkat dan 

mengendalikan sensor untuk melakukan proses sensing data.  

Untuk menunjang keberhasilan penelitian ini, dibutuhkan Software dan 

Hardware. Spesifikasi software dan hardware yang dibutuhkan pada perancangan 

sistem antara lain: 

Tabel 3. 1 Kebutuhan software untuk penelitian 

No. Nama Fungsi 

1 Linux Ubuntu Server 16.04.4 LTS. Sistem Operasi pada VPS. 

2 LAMP. 
Library linux Apache, MySQL, PHP 

untuk aplikasi server dan web. 

3 Openfire Server. Aplikasi XMPP server 

4 Java Development Kit. 
Library untuk menjalankan Openfire 

XMPP server. 

5 XMPP Client App. 
Aplikasi pada perangkat IOT untuk 

request ke perangkat IOT lain. 

6 Putty. Remote SSH ke VPS. 

7 Arduino IDE. 
Aplikasi untuk compile program pada 

NodeMCU.. 

Tabel 3. 2 Kebutuhan Hardware untuk penelitian 

No. Nama Spesifikasi Fungsi 

1 Server VPS. • Core CPU 2. 

• CPU Speed 2.00 Ghz. 

• RAM 2 GB. 

Virtual Private Server, 

sebagai gateway yang di 

konfigurasi 
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• HDD 20 GB. 

• Bandwidth 3.25 GB. 

menggunakan protkol 

XMPP. 

2 Module ESP8266 

ESP-12E 

(NodeMCU). 

• Wireless standard IEEE 

802.11b/g/n. 

• 6 x Digital I/O, 3 x 

PWM Channels, 1 x 

ADC Channel. 

• Full I/O control through 

WiFi network. 

GPIO with 15mA 

current drive capability. 

• Supports Smart Link 

intelligent networking. 

Built in 32-bit MCU. 

• Built-in TCP/IP 

protocol stack, and 

support multiple TCP 

Client connection. 

• UART/GPIO data 

communication 

interface. 

 

Modul mikrokontroller 

untuk running program 

yang di compile Arduino 

IDE sebagai perangkat 

IOT. 

3 Sensor DHT11. • Humidity Range: 20-

90% RH. 

• Humidity Accuracy 

±5% RH. 

• Temperature Range 0-

50 °C. 

• Temperature Accuracy  

±2% °C.  

Sensor untuk media uji 

pada perangkat 

NodeMCU 
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• Operating Voltage 3V 

to 5.5. 

4 Lampu LED. - Untuk uji on/off LED 

dari perangkat IOT. 

5 Jumper cable 

Arduino. 

- Penghubung rangkaian 

pada project board. 

6 Breadboard. - Sebagai prototipe 

rangkaian perangkat 

sensor dan NodeMCU. 

 

3.3.2 Arsitektur Software Pada Gateway 

 

Gambar 3. 3 Skema akses user ke server 

Bisa dilihat pada Gambar 3.3 merupakan  skema akses user ke server 

Openfire XMPP. User merupakan aktor yang menggunakan layanan IOT baik 

perangkat maupun aplikasi pada server. Web Frontend merupakan aplikasi web 

yang di bangun khusus untuk menggunakan fitur pada Openfire server dengan 

menggunakan Rest API untuk POST dan GET data pada server Openfire XMPP. 

Sedangkan Openfire XMPP merupakan server sebagai gateway yang telah di 

konfigurasi untuk layanan  XMPP server dengan Openfire. Untuk menggunakan 

server gateway user tidak langsung berinteraksi dengan server Openfire tetapi 

melalui Web Frontend. Web frontend ini dibuat menggunakan bahasa 

pemrogramman web seperti PHP, HTML, Javascript dan lain sebagainya serta 

menggunakan framework CodeIgniter dengan model HMVC serta menggunakan 

database MySQL untuk media penyimpanan user management.  Web Frontend ini 

memberikan beberapa fitur diantaranya: 
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1. Melihat, membuat, menghapus, dan mengedit ID untuk perangkat yang di 

daftarkan pada server Openfire XMPP. 

2. Mengelompokkan ID device ke beberapa kategori tertentu sesuai keinginan 

user. 

3. Mengatur Roster dari tiap perangkat serta menentukan Subscription Type nya.  

4. User management untuk mengatur akun user pengguna pada sistem Web 

Frontend. 

 

Gambar 3. 4 Desain database pada web frontend 

  Dengan fitur yang telah dijelaskan, data pada Web frontend disimpan pada 

media penyimpanan menggunakan database MySQL. Pada Gambar 3.4 

digambarkan struktur pada tabel yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah 

data pada fitur web frontend. Data tersebut meliputi data user, device ID, roster, 

dan group device.   

3.3.3 Proses Sistem Pada Gateway 

Bagian ini menjelaskan tentang proses yang berjalan dari sistem yang 

dirancang. Dalam sistem ini dibangun infrastruktur IoT menggunakan protocol 

komunikasi XMPP. Tiap entitas memiliki ID yang unik yang disebut dengan 

JabberID atau JID yang terdiri dari 3 bagian, diantaranya local port, domain dan 

resource.  

Sebagai contoh “user@server.example.com/athome” dimana “user” 

merupakan local port, “server.example.com” merupakan domain, dan “athome” 

yang merupakan resource session dimana komunikasi sedang berlangsung.  

mailto:user@server.example.com
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Gambar 3. 5  XML Streams protokol komunikasi XMPP 

Gambar 3.5 merupakan ilustrasi transmisi dalam protokol XMPP dalam 

format XML, dimana terdapat 3 jenis transmisi XML antara lain:  

a.  Message paket utama dalam jaringan XMPP, berisi informasi yang dikirimkan 

suatu entitas ke entitas lainnya yang bersifat fire and forget, artinya entitas 

pengirim tidak mendapatkan result dari paket yang dikirimkan ke entitas lain. 

Pengiriman bersifat one-to-one atau one-to-many entitas. 

b. Presence, paket yang dikirimkan untuk mengetahui kehadiran dari tiap entitas 

yang terhubung dalam jaringan sehingga dapat diketahui status online atau 

offline setiap entitas. Paket yang dikirimkan ke tiap entitas bersifat broadcast ke 

semua entitas dalam jaringan yang telah subscribe ke entitas tersebut. 

c. Info Query (IQ) digunakan untuk mekanisme request-response antar entitas 

dalam jaringan XMPP seperti halnya metode GET dan POST pada protokol 

HTTP dimana entitas yang mengirimkan request ke entitas lain akan 

mendapatkan response dari entitas tersebut.  

 

Gambar 3. 6 Arsitektur Jabber/XMPP Client-server 

Gambar 3.6 merupakan skema dasar jaringan protokol XMPP. Dibutuhkan 

minimal 1 server sebagai gateway yang akan menangani layanan dari komunikasi 

data antar client menggunakan protokol ini. Akan ada proses request untuk 
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melakukan permintaan pengambilan data secara real-time dari perangkat IoT ke 

client yang telah terkonfigurasi menggunakan protokol XMPP dan kemudian dari 

perangkat IoT akan memberikan response sebagai balasan dari request. 

 

Gambar 3. 7 Proses pengaturan ID untuk device 

Gambar 3.7 menjelaskan tentang proses pengaturan ID device yang dapat 

digunakan client untuk proses authentication agar dapat menggunakan layanan dari 

protokol XMPP. Awalnya Pengguna mengakses Web frontend yang telah di dibuat 

menggunakan Rest API untuk mengakses Openfire XMPP server. Kemudian user 

melakukan proses login untuk masuk ke sistem jika user belum memiliki akun di 

dalam sistem maka user harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah user login ke 

dalam sistem maka user dapat menambah, menghapus, dan mengubah ID device 

untuk perangkat. Selain itu user juga dapat mengatur Group dan Roster untuk 

perangkat. Group disini berfungsi untuk mengelompokkan ID device yang telah 

user buat. Sedangkan Roster merupakan daftar buddies dan subscription type dari 

masing-masing ID. Web frontend akan melakukan GET, POST, DELETE, PUT 

menggunakan Rest API ke Openfire XMPP server sesuai dengan permintaan user.  

 

Gambar 3. 8 Proses Autentikasi client XMPP ke server 

Setelah ID terdaftar pada server, maka perangkat dapat menggunakannya untuk 

autentikasi ke server XMPP. Gambar 3.8 menjelaskan tentang proses autentikasi 

client ke server XMPP. Awalnya perangkat menginputkan username dan password 

yang telah di daftarkan pada server. Kemudian input hostname atau domain dari 



22 

 

server dan menggunakan port default XMPP client yaitu 5222. Setelah itu login 

untuk dapat menggunakan layanan protokol XMPP. 

 

3.3.4 Proses Komunikasi Antar Perangkat IOT 

 

 

Gambar 3. 9 Komunikasi antar perangkat 

Pada Gambar 3.9 merupakan gambaran bagaimana antar perangkat dapat 

berkomunikasi dan bertukar pesan. Komponen utama pada infrastruktur diatas 

yaitu adanya openfire XMPP server pada Virtual Private Server sebagai gateway 

komunikasi bagi perangkat IOT yaitu smartphone dan NodeMCU. Pada 

smartphone telah terinstall aplikasi untuk XMPP client agar dapat menggunakan 

komunikasi protokol XMPP sedangkan pada NodeMCU telah di program 

menggunakan library tambahan untuk client XMPP. Baik perangkat smartphone 

ataupun NodeMCU agar dapat terintegrasi pada jaringan protokol XMPP harus 

melakukan proses autentikasi dengan menggunakan ID device dan password yang 

telah terdaftar pada openfire XMPP server. Untuk dapat terhubung dengan server, 

perangkat harus terhubung dengan jaringan internet karena server dapat diakses 

menggunakan jaringan publik pada internet. Setelah semua perangkat telah 

tehubung kemudian transmisi data dapat dilakukan untuk melakukan request dan 

response antar perangkat. 
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3.4 Rancangan Pengujian  

3.4.1 Pengujian Fungsional  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji sistem apakah telah berjalan sesuai 

dengan harapan dan rancangan yang telah dibuat. Pada pengujian ini parameter 

yang diuji ada 3, pertama register ID untuk device pada server untuk autentikasi 

client XMPP, kedua pengujian terhadap koneksi client ke server dengan cara login 

menggunakan username dan password yang telah di daftarkan pada server 

menggunakan hostname / domain dan port default yang telah tersedia untuk XMPP 

client, dan yang ketiga pengujian request-response antar client ke perangkat 

mikrokontroller. 

 

3.4.2 Pengujian Performansi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui performansi dari protokol XMPP saat 

menangani komunikasi antar perangkat. Pengujian dilakukan dengan mengukur 

kinerja protokol XMPP saat data di transmisikan antar perangkat dengan ukuran 

data dan transfer rate yang bervariasi. Untuk mendapatkan nilai delay, jitter, dan 

throughput digunakan software packet capturing wireshark untuk menganalisa 

kinerja jaringan dan paket-paket yang di transmisikan pada jaringan dan mengukur 

load server dari penggunaan CPU dan Memory untuk menjalankan layanan XMPP 

pada server.   


