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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Internet of Things 

Pada awal tahun 2000, Kevin Ashton meletakan teori dasar IoT di lab AutoID 

milik MIT. Ashton  adalah salah satu pelopor yang mencetuskan gagasan ini saat 

dia melakukan riset agar Proctor & Gamble dapat memperbaiki bisnisnya dengan 

menghubungkan RFID ke internet. Konsepnya sederhana namun kuat, jika semua 

benda dalam kehidupan sehari-hari dilengkapi dengan pengenal dan konektivitas 

nirkabel, benda-benda ini saling berkomunikasi dan dikelola oleh Komputer [12]. 

Menurut Kevin Ashton (2017) dalam buku elektronik yang berjudul “Making 

Sense of  IoT How The Internet Of Things Became Humanity’s Nervous System” . 

Menjelaskan pengertian IoT adalah sensor-sensor yang terhubung ke internet dan 

berprilaku seperti internet dengan membuat koneksi terbuka setiap saat, serta 

berbagi data secara bebas dan memungkinkan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang 

tidak terduga, sehingga komputer-komputer dapat memahami dunia di sekitar 

mereka dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. 

IoT mengambarkan sistem di mana benda-benda di dunia fisik, dan sensor 

melekat pada benda-benda fisik ini, terhubung ke internet melalui konektfitas 

nirkabel atau kabel.  Sensor ini dapat mengunakan berbagai jenis koneksi intranet 

seperti RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Sensor juga dapat memiliki 

konektifitas luas seperti GSM, GPRS,3G dan LTE. 

Internet of Things dapat mempengaruhi  bisnis dimana dapat membantu  

bisnis, memperoleh efisensi, memanfaatkan kecerdasan dan dari berbagai peralatan, 

meningkatkan operasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. IoT juga dapat 

memiliki dampak pada kehidupan orang, ini meningkatkan keselamantan public 

transportasi dan perawatan  kesehatan dengan informasi yang lebih baik dan 

komunikasi yang lebih cepat.  Tiga manfaat utama IoT yang akan mempengaruhi 

setiap bisnis meliputi komunikasi, kontrol, dan penghematan biaya. 

 

1. Komunikasi 

Internet of Things mengkomunikasikan informasi kepada orang dan sistem , 

seperti keadaan dan kesehatan peralatan (misalnya, aktif, nonaktif, diisi, penuh atau 
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kosong) dan data dari sensor yang dapat memantau tanda-tanda vital seseorang. 

Dalam banyak kasus sebelumnya tidak dapat memantau hal-hal seperti ini  atau di 

kumpulkan secara manual dan jarang. Hampir setiap perusahan memiliki asset yang 

harus di lacak. Asset yang di psang GPS dapat mengkomunikasikan lokasi dan 

pergerakaan saat ini. Lokasi penting untuk benda yang bergerak seperti truk, tapi 

juga berlaku untuk  mencari orang dalam suatu organisasi. Dalam industry 

perawatan kesehatan, IoT dapat membantu rumah sakit melacak lokasi segalanya 

mulai dari kursi roda hingga defibrillator jantung hingga ahli bedah. Dalam 

transportasi, sebuah bisnis dapat memberikan  pelacakan dan kondisi parsel dan 

palet secara real-time. Misalnya Maersk dapa mengunakan sensor untuk melacak 

container pengirimian yang diinginkan dan suhu pada container tersebut. 

 

2. Kontrol dan Otomasi 

Internet of Things mengkomunikasikan informasi kepada orang dan sistem , 

seperti keadaan dan kesehatan peralatan (misalnya, aktif, nonaktif, diisi, penuh atau 

kosong) dan data dari sensor yang dapat memantau tanda-tanda vital seseorang. 

Dalam banyak kasus sebelumnya tidak dapat memantau hal-hal seperti ini  atau di 

kumpulkan secara manual dan jarang. Hampir setiap perusahan memiliki asset yang 

harus di lacak. Asset yang di psang GPS dapat mengkomunikasikan lokasi dan 

pergerakaan saat ini. Lokasi penting untuk benda yang bergerak seperti truk, tapi 

juga berlaku untuk  mencari orang dalam suatu organisasi. Dalam industry 

perawatan kesehatan, IoT dapat membantu rumah sakit melacak lokasi segalanya 

mulai dari kursi roda hingga defibrillator jantung hingga ahli bedah. Dalam 

transportasi, sebuah bisnis dapat memberikan  pelacakan dan kondisi parsel dan 

palet secara real-time. Misalnya Maersk dapa mengunakan sensor untuk melacak 

container pengirimian yang diinginkan dan suhu pada container tersebut. 

Dalam banyak kasus, bisnis atau konsumen dapat mengontorol perangkat IoT 

jarak jauh. Misalnya, dapat mematikan atau menghidupkan secara jarak jauh 

peralatan khusus atau menyesuaikan suhu di lingkungan sekitar. Sementara itu 

konsumend apta mengunakan IoT untuk membuka kunci mobil mereka atau 

menghidupkan mesin cuci. Setelah garis kinerja perangkat di tetapkan, suatu 

peroses dapat mengirim peringatan untuk suatu anomaly dan mungkin memberikan 
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respon otomatis. Misalnya jika rem truk akan gagal, hal itu dapat mendorong 

perusaan untuk menghentikan kendaraan dan secara otomatis menjadwalkan 

emeiharakan truk. 

 

3. Penghematan Biaya 

Banyak perusaan akan mengadopsi IoT untuk menghemat biaya. Mulai dari 

pengukuran memberikan data kinerja dan kesehatan peralatan, bukan hanya 

perkiraan. Bisnis, khususnya perusaan industi, kehilangan uang ketika peralatan 

gagal. Dengan informasi sensor, IoT dapat membantu perusaan menghemat uang 

dengan meminimalkan kegagalan peralatan dan memungkinkan bisnis untuk 

melakukan pemeliharaan terjadwal.  Sensor juga dapat mengukur item , seperti 

perilaku mengemudi dan keceoatan, untuk mengurangi biaya bahan bakar. Smart 

Meter di rumah juga dapat memebrikan data yang membantu orang orang 

memahami konsumsi energy dan peluang penghematan biaya [13]. 

 

2.2. Protokol komunikasi  Internet of Things 

Dalam Internet of Things diperlukan komunikasi agar satu device dengan 

device lainya dapat saling berkomunikasi sering disebut M2M mechine to mechine, 

ada banyak jenis protkol yang dapat digunakan misal MQTT (Message Queuing 

Telemetry Transport), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), XMPP 

(Extensible Messaging and Presence Protocol), DDS (Data Distribution Service), 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan CoAP (Constrained Application 

Protocol). 

Dari protokol IoT tersebut di lakukan analisis perfoma dari beberapa 

penelitain berbeda terdiri dari latency, bandwith consumption and throguput, 

energy consumption, security, dan pilihan developer[14]. 

 

1. Latency 

Saat ini protocol yang menunjukan performa yang bagus dalam latency 

adalah CoAP dan MQTT. Dalam penelitian, smart home berbasis raspberry py yang 

di gunakan dengan web server dan smartphone untuk mengukur latensi MQTT dan 

HTTP REST, MQTT menghasilkan latensi lebih rendah. Perbandingan antara 
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CoAP dan MQTT, menunjukan bahwa MQTT dengan QoS 0 memiliki RTT lebih 

rendah dibandingkan CoAP, sedangkan MQTT dengan dengan QoS 1 memiliki 

(RTT) Round Trip Time yang lebih tinggi karena keberadaan Acknowlage.  

Perbandingan dalam penelitian lain dengan dua protkol berbabisi broker 

AMQP dan MQTT, menunjukan jika melakukan pengiriman dengan muatan yang 

kecil maka latensi kedua protocol hamper sama, namun jika semakin besar muatan 

data yang dikirim maka MQTT menunjukan keungulan latensi yang lebih rendah . 

Pada penelitian lainya membandingkan antara protocol MQTT CoAP, HTTP, dan 

AMQP. Hasilnya latensi tata-rata tertinggi HTTP, lalu AMQP, dan MQTT, dengan 

CoAP memiliki latensi terendah, namun harus di perhatikan CoAP memiliki 

kekurangan dimana berbasisi UDP terdapat banyak paket loss yang tidak dapat 

dipredeksi. 

 

2. Konsumsi bandwith 

Konsumsi bandwith dalam penelitian MQTT dan CoAP dilakukan analisis 

mengunakan  meiddleware dalam hal bandwith konsumsi yang diukur adalah total 

data yang dikirm per pesan. Dalam kasus ini dimana pesan ukuranya kecil, dan 

secara sedikit-sedikit dilakukan peningkatan pengiriman, dengan hasil CoAP 

menghasilkan lebih sedikit bandwith dari MQTT. Pada peneilitian lainya 

membandingkan konsumsi bandwith antara MQTTT, DDS, dan CoAP, protocol 

CoAP menunjukan hasil bandwith yang lebih rendah tidak meningkat seiring 

dengan peningkatan jariang  packet loos ataupun latensi, tidak seperti MQTT dan 

DDS yang konsumsi bandwith meningkat jika packet loss dan latensi meningkat. 

 

3. Konsumsi energi 

Dalam sistem IoT konsumsi energy sangat penting untuk diperhatikan. 

Perbandingan antara MQTT, CoAP, dan HTTP dalam konsumsi energy, 

menunjukan bahwa protocol HTTP menghabiskan 18.42% / Jam, CoAP 6.58% / 

jam dan MQTT 3.45% / jam. Dari hasil tersebut menunjukan MQTT lebih unggul 

dalam menghemat konsumsi energy 
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4. Keamanan  

Penerapan keamana pada  sistem IoT memiliki berbagai tantangan 

komunikasi terkait dengan kinerja  seperti latensi, overhead dan paket lost. 

Berdasarkan survey biasanya kemanan protocol IoT terdiri dari TLS dan DTLS, 

prtokol HTTP, MQTT AMQP dan XMPP mengunakan keamanan TLS, dan COAP 

pada DTLS. Perbedaan DTLS dan TLS ada DTLS berbasis UDP dan TLS berbasis 

TCP. Dari kedua protocol kemanan tersebut TLS adalah yang paling banyak 

digunakan dan stabil didukung banyak server dan banyak di dalam librarie 

cryptography. Pada penelitian pemanfaatan IoT untuk e-health yang melakukan 

pengujian keamanan antara DTLS dan TLS pertukaran data antara client dan server 

menyebabkan peningkata 6,5% pada TLS dan 11 % pada DTLS dalam overhead 

pada server CPU, dibandingankan dengan komunikasi tanpa keamanan.  

 

5. Protokol pilihan developer 

Protokol IoT yang dipilih developer dalam pengembangan adalah salah satu 

factor penting karena jika semakin banyak developer mengunakan suatu teknologi 

otomatis resource untuk penerapan protkol tersebut akan banyak tersendia di 

internet dan mudah untuk digunakan, dalam survey yang dilakukan oleh Eclipse 

IoT Working Group, IEEEm AGILE-IoT EU dan the IoT Council yang berisi 

pertanyaan bagaiman developer membangun solusi IoT.  Hasil dari survey tersebut 

Protokol IoT yang paling banyak digunakan  adalah MQTT dan HTTP. Hal ini 

harena MQTT dan HTTP REST relatif lebih lama dan standart  IoT sudah stabil 

daripada protokol lain [14]. 

 

2.3. Protokol MQTT 

Message Queuing Telemetry Transport Protocol (MQTT) dikembangkan 

oleh Andy Stanford-Clark (IBM) dan Arlen Nipper (Eurotech: sekarang Cirrus 

Link) pada tahun 1999 untuk memantau saluran pipa minyak di padang pasir. 

Tujuanya adalah membuat protokol komunikasi yang hemat bandwith dan 

mengunakan sedikit daya baterai, karena perangkat terhubung langsung melalui 

satelit dan ini sangat mahal pada waktu itu.  
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Protokol ini mengunakan arsitektur publish subscribe yang berbeda dengan 

HTTP dengan paradigma request/respons  Titik pusat yang mengendalikan 

komunikasi adalah MQTT broker, yang bertugas mengirim semua pesan ke 

pengirim dan penerima yang di setujui. Setiap klien yang mempublish pesan ke 

broker, memasukan topik kedalam pesan. Topiknya adalah informasi routing untuk 

broker. Setiap klien yang ingin subscribe tinggal menuliskan topik tertentu dan 

broker akan mengirimkan semua pesan yang sesuai dengan topic yang di tentukan 

klien. Oleh karena itu setiap klien tidak harus saling mengenal mereka cukup 

mengetahui topic untuk saling berkomunikasi. 

Perbedaan dengan HTTP adalah klien tidak harus meminta informasi yang di 

butuhkan, tetapi MQTT broker mengirim informasi ke klien. Oleh karena itu setiap 

klien MQTT memiliki koneksi TCP yang terbuka ke broker. Jika koneksi broker 

dan klien terganggu oleh keadaan apa pun, broker MQTT dapat menyimpan 

sementara semua pesan dan mengirim ke klien saat sudah online kembali. 

Seperti dijelaskan topik adalah string sederhana yang dapat memiliki tingkat 

hierarki lebih banyak, yang dipisahkan oleh garis miring (/) contoh topik untuk 

mengirim data ruang tamu dapat berisi “ rumah/ruangtamu/suhu”. Pada klien yang 

subscribe ke topik dapat mengunakan topik “rumah/ruangtamu/suhu”  namun juga 

dapat menggunakan wildcard. Wildcard terdiri dari dua jenis wildcard single level 

dan wildcard multilevel.  

 

Gambar 2. 1 Konsep PUBLISH dan SUBSCRIBE pada protokol MQTT 
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Wildcard single level dapat melakukan subscribe dengan “rumah/+/suhu” 

dengan wildcard subscribe seperti itu akan mendapatkan informasi juga jika ada 

subscribe “rumah/dapur/suhu”, maka data suhu dari dapur juga akan di dapat. 

Wildcard multilevel  mengunakan tanda pagar (#) contoh pengunaan “rumah/#” 

jadi semua topik mengunakan “rumah/#” yang melakukan subscribe akan mendapat 

informasi semua topik yang berawalan rumah. 

Dari gambar 2.1 terlihat bahwa MQTT terdiri dari tiga komponen utama 

(i)subcribe (ii)publish, dan (iii)broker. Perangkat atau aplikasi yang berminat 

subscribe akan mendapat data dari publisher yang mengirim data melalui broker 

setiap saat ketika publisher mengirim data. 

 

2.3.1.  Format Kontrol Paket MQTT 

Protokol MQTT bekerja dengan menukar control paket MQTT dengan cara 

yang telah ditentukan. Terdiri dari tiga bagian yang berurutan  fixed header, 

variable header, dan payoad  seperti yang terlihat pada table 2.1. 

Tabel 2. 1 Struktur kontrol paket MQTT [15] 

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

  Fixed Header, present in all MQTT Control Packet 

Byte 1 MQTT Control Packet type 

Flags specific to each MQTT 

Control Packet type 

DUP QoS QoS Retain 

Byte 2 Remaining Length 

  Variable header, present in some MQTT Control Packets 

byte. Packet Identifier MSB 

byte.. Packet Identifier LSB 

  Payload, present in some MQTT Control Packets 

 

Dari table 2.1 struktur control paket MQTT fixed header adalah paket yang 

selalu ada dalam setiap pertukaran data, yang didalamnya terdapat MQTT control 

paket type, flags, dan remaining length, variable header adalah paket MQTT yang 

kadang-kadang ada pada control packet, sama seperti payload di beberapa control 

packet MQTT kadang-kadang digunakan dan tidak. 

Setiap byte pada control packet terdiri dari 8 bit, pada paket header bit 7-4 di 

gunakan oleh MQTT control paket type, bit 3-0 di gunakan oleh flags, dan 
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remaining length mengunakan byte selanjutnya. Sedangkan variable header dan 

payload memiliki ketentuan sendiri sesuai dengan contorl packet type yang 

digunakan yang akan dijelaskan pada sub bab berikut ini. 

 

2.3.1.1. Fixed Header 

Telah dijelaskan bahwa fixed headar adalah header yang akan selalu ada 

setiap packet control di kirimkan yang terdiri dari MQTT control packet type, flags, 

dan payload. 

1. MQTT control paket type 

Control paket type adalah yang mengisi fixed header dari bit 7 – 4 dengan 

berbagai fungsi sebagai berikut pada table 2.2 

Tabel 2. 2 MQTT Control Paket Type [15] 

Name Value Direction of flow Description 

Reserved 0 Forbidden Reserved 

CONNECT 1 Client to Server Client request to connect to 

Server 

CONNACK 2 Server to Client Connect acknowledgment 

PUBLISH 3 Client to Server 

or 

Server to Client 

Publish message 

PUBACK 4 Client to Server 

or 

Server to Client 

Publish acknowledgment 

PUBREC 5 Client to Server 

or 

Server to Client 

Publish received (assured 

delivery part 1) 

PUBREL 6 Client to Server 

or 

Server to Client 

Publish release (assured delivery 

part 2) 

PUBCOMP 7 Client to Server 

or 

Server to Client 

Publish complete (assured 

delivery part 3) 

SUBSCRIBE 8 Client to Server Client subscribe request 

SUBACK 9 Server to Client Subscribe acknowledgment 

UNSUBSCRIBE 10 Client to Server Unsubscribe request 

UNSUBACK 11 Server to Client Unsubscribe acknowledgment 

PINGREQ 12 Client to Server PING request 
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PINGRESP 13 Server to Client PING response 

DISCONNECT 14 Client to Server Client is disconnecting 

Reserved 15 Forbidden Reserved 

 Table 2.2 adalah control paket type yang akan di gunakan dari server ke client 

atau client ke server dengan fungsi masing-masing yang akan di jelaskan lebih 

lengkap pada sub bab 2.3.2 MQTT control packet. 

2. Flags 

Flags akan mengisi bit ke 3-0 dari byte 1 dalam header mengandung flags 

khusus untuk setiap packet control seperti yang tercantum pada tabel 2.3 dibawah 

ini. 

Tabel 2. 3 Fixed Header Flags  [15] 

Control Packet Fixed header 

flags 

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

CONNECT Reserved 0 0 0 0 

CONNACK Reserved 0 0 0 0 

PUBLISH Used in MQTT 

3.1.1 

DUP1 QoS2 QoS2 RETAIN3 

PUBACK Reserved 0 0 0 0 

PUBREC Reserved 0 0 0 0 

PUBREL Reserved 0 0 1 0 

PUBCOMP Reserved 0 0 0 0 

SUBSCRIBE Reserved 0 0 1 0 

SUBACK Reserved 0 0 0 0 

UNSUBSCRIBE Reserved 0 0 1 0 

UNSUBACK Reserved 0 0 0 0 

PINGREQ Reserved 0 0 0 0 

PINGRESP Reserved 0 0 0 0 

DISCONNECT Reserved 0 0 0 0 

 

Dari table 2.3 fixed header, flags terdapat yang sudah memiliki status 

reserved berarti telah digunakan dan nilai yang ada pada bit itu lah yang digunakan 

tidak berubah, selanjutnya pada control packet PUBLISH yang mengalami 

perubahan DUP, QoS, dan retain. 

Duplicat (DUP) pada control packet PUBLISH berfungsi untuk 

mengidentifikasi apakah paket yang dikirim paket hasil dari pengiriman ulang re-

delivery , jika DUP berisi nilai bit 0 maka ini adalah pengiriman paket yang 
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pertama, jika paket berisi nilai bit 1 maka ini adalah paket yang dikirim ulang, DUP 

dengan nilai 0 hanya di gunakan untuk QoS 0, jika mengunkan QoS 1 dan Qos 2, 

maka DUP pasti bernilai 1. 

 Quality Of Servis (QoS) adalah level pengiriman yang digunakan jika 

mengunakan QoS 0 maka hanya melakukan satu kali pegiriman dan tidak 

memastikan benar-benar terkirim atau tidak, QoS 1 memastikan data benar-benar 

terkirim setidaknya satu kali, dan QoS 2 memastikan data benar-benar terkirim dan 

memastikan beberapa kali ke client dan server. 

Flags Retain dapat diatur 1 atau 0, jika PUBLISH ke server dengan nilai 

retain 1 maka server akan menyimpan pesan yang dikirim kedalam server untuk 

diteruskan kepada SUBSCRIBER yang memiliki topic sama dengan PUBLISHER. 

Jika retain mengunakan nilai 0 maka pesan yang dikirim tidak akan disimpan di 

server dan akan langsung diteruskan kepada client yang melakukan SUBSCRIBE 

dengan topic yang sama. 

3. Remaining Length 

Remaining length dimulai dari  byte 2 seperti terlihat pada table 2.1 struktur 

kontrol paket MQTT.  Remaining length adalah yang menunjukan ukuran 

sebenarnya dari pesan MQTT, berfungsi untuk menyimpan paket data dari variaber 

header dan payload yang akan di lakukan encoding. Remaining length terdiri dari 1 

– 4 byte di mana setiap byte menunjukan ukuran paket dan bidang panjang paket 

seperti terlihat pada table. 

Tabel 2. 4 Ukuran Remaining Length [15] 

Digits From To 

1 0 (0x00) 127 (0x7F) 

2 128 (0x80, 0x01) 16 383 (0xFF, 0x7F) 

3 16 384 (0x80, 0x80, 0x01) 2 097 151 (0xFF, 0xFF, 0x7F) 

4 2 097 152 (0x80, 0x80, 0x80, 

0x01) 

268 435 455 (0xFF, 0xFF, 0xFF, 

0x7F) 

Dari table 2.4 contoh memiliki  ukuruan paket 64 dan 321 byte, di mana 

apabila paket dengan ukuran 64 byte maka hanya membutuhkan 1 byte, sedangkan 

jika memiliki paket 321 byte di butuhkan 2 byte dengan cara 128 + 193 = 321, jadi 

pada digit pertama hanya mampu menyimpan 0 sampai 127 byte, di tambah digit 

ke 2 sehingga cukup untuk menampung sampai 321 byte. 
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2.3.1.2. Variabel Header 

Beberapa kontrol paket MQTT berisi header variable, yang berada di antara 

fixed header dan payload seperti pada table 2.1. variabel header berisi packet 

identifier yang terdiri dari 2 byte, seperti yang terlihat pada table berikut 

Tabel 2. 5 Packet identifier[15] 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

byte 1 Packet Identifier MSB 

byte 2 Packet Identifier LSB 

Paket identifier table 2.5 biasa di gunakan control paket  PUBLISH (if > QoS 

0), PUBACK, PUBREC, PUBREL, PUBCOMP, SUBCRIBE, SUBACK, 

UNSUBCRIBE, UNSUBACK. 

Tabel 2. 6 Control Packet yang mengunakan packet identifier [15] 

Control Packet Packet Identifier field 

CONNECT NO 

CONNACK NO 

PUBLISH YES (If QoS > 0) 

PUBACK YES 

PUBREC YES 

PUBREL YES 

PUBCOMP YES 

SUBSCRIBE YES 

SUBACK YES 

UNSUBSCRIBE YES 

UNSUBACK YES 

PINGREQ NO 

PINGRESP NO 

DISCONNECT NO 

Dari table 2.6 terlihat mana saja packet control yang mengunakan packet 

identifier dan tidak, yang di tandai dengan YES dan NO.   

Pengunaan packet identifier adalah memastikan bahwa setiap melakukan 

SUBSCRIBE maka pasti ada balasan SUBACK, untuk memastikan yang menerima 

SUBACK adalah benar yang melakukan SUBSCRIBE sehingga tidak salah alamat. 

Contoh client melakukan publish paket dengan paket identifier 0x1234, maka 

balasan PUBACK harusnya memiliki paket identifier yang sama sehingga tidak 

salah alamat. 
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2.3.1.3. Payload 

Payload adalah bagian akhir dari sebuah paket MQTT, payload adalah isi dari 

pesan MQTT. 

Tabel 2. 7 Control packet yang mengunakan payload [15] 

Control Packet Payload 

CONNECT Required 

CONNACK None 

PUBLISH Optional 

PUBACK None 

PUBREC None 

PUBREL None 

PUBCOMP None 

SUBSCRIBE Required 

SUBACK Required 

UNSUBSCRIBE Required 

UNSUBACK None 

PINGREQ None 

PINGRESP None 

DISCONNECT None 

Dari table 2.7 control paket yang mengunakan payload adalah CONNECT, 

PUBLISH, SUBRIBE, SUBACK, dan UNSUBCRIBE. Penjelasan contoh 

pengunaan payload akan dijelaskan pada sub bab 2.3.2 MQTT Control Packet. 

 

2.3.2.  MQTT Control Packets 

2.3.2.1. CONNECT – Client melakukan permintaan koneksi ke Server 

Untuk melakukan koneksi ke server, paket pertama yang dikirim dari client 

ke server harus paket CONNECT. Client hanya bisa satu kali mengirim paket 

CONNECT, jika client melakukan pengiriman CONNECT kedua maka akan 

dikirm pesan kesalahan dan diabaikan. 

 

2.3.2.1.1. Fixed Header 

Fixed header dalam control packet CONNECT adalah sebagai berikut 

Tabel 2. 8 Connect fixed header [15] 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

byte 1 MQTT Control Packet type (1) Reserved 
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  0 0 0 1 0 0 0 0 

byte 2… Remaining Length 

Dari table 2.8 control packet CONNECT menempati byte 1 di bit 7-5 dengan nilai 

biner 0001 dan bit 3-0 tidak digunakan. 

 

2.3.2.1.2. Variabel Header 

Variabel Header untuk paket CONNECT terdiri dari 4 bagian , name 

protocol, protocol level, Connect Flags, dan Keep Alive dengan contoh pada table 

2.9. 

Tabel 2. 9 Contoh variabel header[15] 

  Description 7 6 5 4 3 2 1 0 

Protocol Name 

byte 1 Length MSB (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

byte 2 Length LSB (4) 0 0 0 0 0 1 0 0 

byte 3 ‘M’ 0 1 0 0 1 1 0 1 

byte 4 ‘Q’ 0 1 0 1 0 0 0 1 

byte 5 ‘T’ 0 1 0 1 0 1 0 0 

byte 6 ‘T’ 0 1 0 1 0 1 0 0 

Protocol Level 

  Description 7 6 5 4 3 2 1 0 

byte 7 Level (4) 0 0 0 0 0 1 0 0 

Connect Flags 

  

  

  

  

byte 8 

User Name Flag (1) 

Password Flag (1) 

Will Retain (0) 

Will QoS (01) 

Will Flag (1) 

Clean Session (1) 

Reserved (0) 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

0 

Keep Alive 

byte 9 Keep Alive MSB (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

byte 10 Keep Alive LSB (10) 0 0 0 0 1 0 1 0 

Dari table 2.9 di atas terdapat 9 byte di mana protocol name mengunakan 6 

byte, protocol level 1 byte, connect flags 1 bit, dan Keep Alive 2 byte. 
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1. Protocol name 

Protocol name mengunakan UTF-8 encode string dengan nama protocol 

“MQTT”, digunakan untuk memberitahu firewall, bahwa traffic koneksi yang 

sedang di bangun adalah protocol MQTT, jika protocol name salah, server bisa saja 

melakukan pemutusan sambungan ke client atau  terus memproses paket 

COONECT sesuai dengan spesifikasi yang di atur. 

2. Protocol level 

Protocol level adalah terkait dengan versi broker MQTT, ada versi 3.1, versi 

3.1.1 dan versi 5. Jika versi yang di gunakan tidak sesuai maka server akan menolak 

koneksi yang dibangun. 

3. Connect flags 

Connect flags berisi beberapa parameter yang menentukan perilaku koneksi 

ke broker MQTT, terdiri dari Clean Session, Will Flag, Will QoS, Will Retain, 

Password Flags, dan Username Flags, seperti terlihat pada table 2.9 byte ke 8. 

4. Clean Session 

Dari table 2.9 byte 8 , pada bit 1 clean session bisa di atur 0 atau 1. 

Mempunyai fungsi untuk menentukan penanganan status sesi. Client dan server 

dapat menyimpan status sesi untuk mengaktifkan pengiriman pesan yang dapat 

digunakan untuk mengontrol status sesi. Jika clean session di atur dengan nilai 0, 

server harus melanjutkan komunikasi dengan client berdasarkan keadaaan sesi saat 

ini. Jika tidak ada sesi yang terkait dengan client, server harus membuat sesi baru. 

Client dan server harus menyimpan sesi setelah client terputus, server harus 

menyimpa pesan QoS 1, QoS 2 lalu yang cocok dengan subscriber apapun yang di 

miliki client pada saat pemutusan, dan melanjutkan kembali pengiriman kepada 

subscriber. Jika clean session diatur dengan nilai 1 maka server tidak harus 

menyimpan status session dan tidak harus menyimpan dan meneruskan data ke 

subscriber ketika terhubung kembali. 

5. Will flags 

Jika flags will diatur ke 1, will QoS dan will retain di connect flags akan 

digunakan oleh server, dan will topic dan will message harus ada di payload. Pesan 

Will harus di hapus dari status sesi yang tersimpan di server jika server telah meneri 

paket DISCONEECT sambungan dari client. Jika Will Flags di atur ke 0  will QoS 
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dan Will Retain  di Flgas Connect harus di atur ke 0 dan bit Will Topic dan Will 

Message  tidak harus ada di payload. 

6. Will QoS 

Dari table 2.9 terletak pada byte 9, bit ke 2 dan 3, Will QoS menentukan Level 

QoS yang akan di gunakan saat melakukan PUBLISH Will Message, jika will Flags 

diatur ke  0 maka Will QoS harus diatur ke 0, Jika Will Flags diatur ke 1 maka nilai 

QoS dapat 0, 1 atau 2. 

7. Will Retain 

Will Retain terletak pada bit 5 pada connect flgas. Bit ini mementukan apakah 

pesan retain akan di pertahankan pada saat diterbitkan. Jika Will flags diatur ke 0, 

maka will retain flag harus di di atur ke 0. Jika will flags diatur ke 1, will retain 

diatur ke 0. Server harus PUBLISH pesan will sebagai pesan yang disimpan. Jika 

will retain diatur ke 1, server harus PUBLISH pesan will sebagai pesan yang di 

pertahankan. 

8. Password Flags 

Bit ke 6 pada Connect Flags, jika Password flags di atur ke 0, maka di dalam 

playload tidak harus ada password, jika di atur ke 1 maka harus ada password pada 

payload. Jika username flags diatur ke 0 maka password flags harus di atur ke 0.  

9. Username Flags 

Username flags pada bit ke 7 di Connect Flags, jika diatur ke 0 maka 

username flags tidak harus ada dalam playoad. Jika username flags diatur ke 1, 

username harus ada didalam payload. 

10. Keep Alive 

Keep Alive pada byte 9 dan byte 10 adalah interval waktu yang diukur dalam 

detik. Satu control packet memiliki interval waktu antara satu titik pengiriman 

dengan pengiriman berikutnya. Client bertangung jawab untuk memastikan bahwa 

interval antara control packet yang dikirim tidak melebihi nilai keep alive. Jika 

tidak ada control packet yang lain yang dikirm maka client harus mengirim paket 

PINGREQ. 

Client dapat mengirim PINGREQ kapan saja, dan server akan merespon 

dengan PINGRESP untuk memberitahu bahwa jaringan dan server berfungsi. 
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Jika nilai Keep Alive 1 dan server tidak menerima control packet dari client 

dalam waktu setengan keep alive, server harus memutus koneksi jaringan karena 

tidak terjadi lagi koneksi. 

Jika nilai keep alive 0 server tidak di haruskan untuk memutuskan sambungan 

dengan client dengan alasan misal tidak aktif.  

Nilai maksimum Keep Alive adalah yang umum digunakan pada setiap 

aplikasi diterapkan 18 jam, 12 menit , dan 15 detik. 

 

2.3.2.1.3. Payload 

Payload pada paket CONNECT berisi satu atau lebih fields, dimana 

pengunaanya ditentukan oleh connect field , kehadiran dari fields ini wajib dan tidak 

harus ada dalam client identifier, Will Topic, Will Message, Username, dan 

password 

1. Client identifier 

Client identifier atau Client id adalah identifiaksi yang di gunakan server agar 

dapat mengenali client yang mengirim paket CONNECT ke server. ClientID harus 

unik dan berbeda antara satu dengan yang lain karena ini digunakan server untuk 

mengenali client. 

2. Will Topic 

Jika will flags diatur ke 1, maka will topic adalah field yang harus ada pada 

payload. 

3. Will Message 

Jika will flags diatur ke 1, maka Will Message ada pada field didalam payload. 

4. Username 

Jika Username flags diatur ke 1, maka akan digunakan dalam bidang payload. 

Username akan berupa string yang di encode dengan UTF-8, Username akan 

digunakan oleh server untuk authentication dan authorization. 

5. Password 

Jika password flags di atur ke 1, maka dalam payload akan digunakan 

password. Kata sandi berisi 0 sampai 65535 byte dengan 2 byte yang menunjukan 

jumlah byte yang digunakan untuk password. 
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2.3.2.2. CONNACK – Acknowledge/Pengakuan permintaan koneksi 

CONNACK adalah paket yang dikirim server setelah client mengirim paket 

Connect ke server. Jika client tidak menerima paket CONNACK dari server  dalam 

jumlah waktu yang telah ditentukn client harus menutup koneksi jaringan ke server.  

 

2.3.2.2.1. Fixed Header 

Format fixed header terlihat pada table dibawah ini 

Tabel 2. 10 Fixed header control packet CONNACK [15] 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

byte 1 MQTT Control Packet Type (2) Reserved 

  0 0 1 0 0 0 0 0 

byte 2 Remaining Length (2) 

  0 0 0 0 0 0 1 0 

Dari tabel di atas fixed header control paket type mengunakan value ke 2 

byte 2 dan bit 7,6,5,dan 4, flags tidak digunakan pada paket type CONNACK.  Pada 

byte 2 remaining length mengunakan 2 byte yang akan digunakan variabel header. 

 

2.3.2.2.2. Variabel header 

Variabel header mengunakan 2 byte seperti yang telah ditentukan pada fixed 

header dengan remaining length 2 byte, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. 11 Format Variabel Header CONNACK [15] 

  Description 7 6 5 4 3 2 1 0 

Connect Acknowledge Flags Reserved SP1 

byte 1   0 0 0 0 0 0 0 X 

Connect Return code 

byte 2   X X X X X X X X 

Pada CONNACK packet terdiri dari 2 byte pada tabel , terdiri dari Connect 

Acknowledge Flags, dan Connect Return code. 

1. Connect Acknowledge Flags 

Pada Connect Acknowledge Flags di byte 1, bit 7 sampai 1 di atur ke 0 tidak 

digunakan, dan bit ke 2 di isi (SP1) Sesssion Present Flag. 

Session Present  pada bit 0 di Connect Acknowledge flags berfungsi untuk 

jika server menerima koneksi Clean Session  atur ke 1, maka server harus mengatur 

session present ke 0 dalam paket CONNACK. 
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Jika server menerima koneksi Clean Sesson diatur ke 0, nilai yang ditetapkan 

di session present tergantung apakah server sudah menyimpan status sesi atau 

belum. Jika server telah menyimpan status sesi, maka session present harus diatur 

ke 1 dalam paket CONNACK. Jika server tidak menyimpan status sesi, maka 

session present di atur ke 0 dalam paket CONNACK.  

2. Connect Return Code 

Connect Return Code pada byte ke 2 dalam variabel header, berfungsi untuk 

mengirimkan pemberitahuna kepada client dari server mengenai status koneksi 

yang di lakukakan melalui packet control CONNACK. Connect Return Code berisi 

6 value seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2. 12  Connect Return code values [15] 

Value Return Code Response Description 

0 0x00 Connection Accepted Connection accepted 

1 0x01 Connection Refused, 

unacceptable protocol version 

The Server does not support the 

level of the MQTT protocol 

requested by the Client 

2 0x02 Connection Refused, 

identifier rejected 

The Client identifier is correct 

UTF-8 but not allowed by the 

Server 

3 0x03 Connection Refused, Server 

unavailable 

The Network Connection has 

been made but the MQTT 

service is unavailable 

4 0x04 Connection Refused, bad 

user name or password 

The data in the user name or 

password is malformed 

5 0x05 Connection Refused, not 

authorized 

The Client is not authorized to 

connect 

6-255   Reserved for future use 

Dari tabel 2.12 Jika Connect Return Code tidak memiliki kode yang 

dikembalikan seperti yang terantum pada tabel, maka server harus menutup konksi 

jaringan tanpa mengirim CONNACK. 

 

2.3.2.2.3. Payload 

Pada paket CONNACK tidak mengunakan payload. 

2.3.2.3. PUBLISH – Publish pesan 

Paket kontrol PUBLISH dikirim dari client ke server atau dari server ke 

client. Client mengunakan paket PUBLISH untuk mengirim pesan ke server atau 
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dari server ke client, untuk dikirimkan ke client yang melakukan SUBSCRIBE 

yang cocok dengan topic name. 

 

2.3.2.3.1. Fixed header 

Fixed header paket kontrol PUBLISH dengan format pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. 13 Format fixed header [15] 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

byte 1 MQTT Control Packet type 

(3) 

DUP 

flag 

QoS level RETAIN 

  0 0 1 1 X X X X 

byte 2 Remaining Length 

Pada tabel  byte ke 1 dari bit 7 - 4 control packet type ke PUBLISH, dan DUP 

Flag, QoS Level, dan Retain di atur dengan ketentuan sebagai berikut. 

1. DUP Flag 

Pada tabel byte ke 1, bit ke 3, jika DUP di atur ke 0, berarti paket kontrol 

PUBLISH melakukan PUBLISH pertama ke client atau ke server atau sebaliknya. 

Jika DUP di atur ke 1 maka ini adalah paket kontrol PUBLISH yang dilakukan 

pengiriman ulang. 

2. QoS level 

QoS level adalah jaminan dari protocol MQTT ketika pesan di kirim ke client 

atau server, yang memiliki level pengiriman seperti yang terlihat pada gambar 2.2 

di bawah ini. 

Dari gambar 2.2 di atas jika mengunakan QoS 0, client atau server hanya 

melakukan sekali publish, jika mengunakan QoS 1 client atau server melakukan 

Gambar 2. 2 QoS Level protokol MQTT  
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PUBLISH maka akan ada jawaban kontrol paket berupa PUBACK, jika 

mengunakan QoS 2, maka akan mengunakan 4 kontrol paket PUBLISH, PUBREC, 

PUBREL, dan PUBCOMP.  

3. Retain 

Paket PUBLISH dengan retain flags pada byte ke 1 dan bit ke 0, jika di atur 

ke 1, dalam control packet PUBLISH yang di kirim dari client ke server, server 

harus menyiman isi pesan dan QoS, sehingga dapat dikirimkan ke Subcriber yang 

memiliki topik yang cocok dan sama. Jika server menerima pesan dengan QoS 0 

dan Retain Flag di atur ke 1, maka server harus menghapus pesan apa pun yang 

sebelumnya di simpan dengan topic tersebut. 

Jika Retain Flag diatur ke 0, maka dalam paket PUBLISH yang dikirm 

client ke server, server tidak harus menyimpan pesan dan tidak harus menghapus 

atau menganti pesan. 

 

2.3.2.3.2. Variabel header 

Variabel header berisi field, Topic Name, dan Packet Identifer, seperti terlihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 2. 14 Format variabel header paket PUBLISH [15] 

  Description 7 6 5 4 3 2 1 0 

Topic Name 

byte 1 Length MSB (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

byte 2 Length LSB (3) 0 0 0 0 0 0 1 1 

byte 3 ‘a’ (0x61) 0 1 1 0 0 0 0 1 

byte 4 ‘/’ (0x2F) 0 0 1 0 1 1 1 1 

byte 5 ‘b’ (0x62) 0 1 1 0 0 0 1 0 

Packet Identifier 

byte 6 Packet Identifier MSB (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

byte 7 Packet Identifier LSB (10) 0 0 0 0 1 0 1 0 

Topic Name digunakan untuk mengidentifikasi informasi yang di muat dalam 

payload. Topic name harus ada pertama dalam variabel header kontrol paket 

PUBLISH, berupa string yang di kodakan dalam UTF-8, seperti yang terlihat pada 

tabel 2.14 byte ke 3,4,5 dengan nama topik “a/b”. 
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Packet Identifier hanya ada beberapa di packet control, berfungisi untuk 

idetifikasi misal melakukan PUBLISH maka balasan PUBACK harus ada paket 

identifier, penjelasan terdapat pada sub bab 2.3.1.2, 

 

2.3.2.3.3. Payload 

Payload berisi pesan yang akan di publish. 

2.3.2.4. PUBACK – Publish acknowlegement 

Packet kontrol PUBACK ada respon dari paket PUBLISH dengan QoS level 

1. 

2.3.2.5. PUBREC – Balasan publish QoS 2 diterima, part 1 

Kontrol paket PUBREC adalah respon dari paket PUBLISH diterima  ini 

adalah paket kedua setelah PUBLISH  mengunakan QoS 2, Seperti terlihat pada 

gambar 2.2 

2.3.2.6. PUBREL – Balasan publish QoS 2 diterima part 2 

Kontrol paket PUBREL adalah respon dari paket PUBREC, PUBREL adalah 

paket ketiga dengan mengunakan QoS 2, seperti terlihat pada gambar 2.2. 

2.3.2.7. PUBCOMP -  Publish berhasil QoS 2 diterima part 3 

Control packet type PUBCOMP adalah respon dari packet PUBREL yang 

merupakan paket keempat dan terakhir dari QoS 2, dapat dilihat dari gambar 2.2. 

2.3.2.8. SUBSCRIBE – Subribe ke topik 

Paket kontrol SUBSCRIBE dikirim dari klien ke server atau dari server ke 

client untuk membuat satu langanan topic atau lebih. Server megirimkan paket 

PUBLISH ke client berdasarkan SUBCRIBER yang memiliki topic sama. 

2.3.2.9. SUBACK – Subscriber acknowledgement 

Paket kontrol SUBACK adalah yang dikirim server ke client untuk 

mengonfirmasi bahwa paket SUBSCRIBE telah diterima. Paket SUBACK berisi 

daftar kode tingkat QoS yang akan digunakan dalam setiap berlanganan yang 

diminta SUBSCRIBE 

2.3.2.10.  UNSUBSCRIBE – Unsubscribe dari topik 

Paket kontrol UNSUBSCRIBE adalah yang dikirim oleh klien ke server 

untuk berhenti berlanganan suatu topic. 
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2.3.2.11.  UNSUBACK – Unsubscribe acknowledgement 

Kontrol paket UNSUBACK dikirim server ke kilen untuk menginformasikan 

kepada client bahwa paket UNSUBSCRIBE telah diterima. 

 

2.3.2.12.  PINGREQ- PING request 

Kontrol paket PINGREQ dikirim dari client ke server, digunakan client untuk 

memberitahu server bahwa klien masih hidup, dan belum ada paket control yang di 

kirim klien ke server maupun sebaliknya. Server juga akan merespon dengan 

PINGRESP untuk memberitahu klien bahwa server masih hidup.  

2.3.2.13.  PINGRESP – PING response 

Paket kontrol PINGRESP dikirim server ke client sebagai respon dari paket 

PINGREQ. PINGRESP menunjukan bahwa server masih hidup. 

2.3.2.14.  DISCONNECT 

Kontrol paket DISCONNECT adalah control paket akhir yang dikirim dari 

client ke server. Ini menunjukan bahwa client memutuskan hububungan koneksi 

jaringan.[15]. 

2.3.3.  Alur aktivitas control packet protokol MQTT 

Alur aktivitas protocol MQTT dibuat berdasarkan tabel 2.2 MQTT control 

packet type , terlihat seperti gambar 2.3 

 

Gambar 2. 3 Alur aktivitas control packet protocol MQTT 
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Dari gambar 2.3 alur aktifitas kontrol paket, dibuat denngan 2 client dan 1 

server sebagai broker, client ke-1 sebagai PUBLISHER, dan client ke-2 

SUBCRIBER. Berikut adalah penjelasan lengkap dari gambar 2.3. 

1. client membangun koneksi dengan server 

Membangun koneksi dengan antara client ke server dengan mengirim paket 

CONNECT, dan akan mendapat balasan paket CONNACK jika berhasi terkoneksi. 

2. SUBSCRIBE suatu topik 

SUBSCRIBE atau mengingikuti suatu topick, jika sudah SUBSCRIBE maka 

server akan mengirim paket kontrol SUBACK 

3. PUBLISH dengan QoS 0 

PUBLISH dengan QoS 0, hanya akan mengirim pesan satu kali, dan ada 

kemungkinan paket tidak terkirim. 

4. PUBLISH dengan QoS 1 

PUBLISH dengan QoS 1, jika sampai ke server, maka server akan mengirmi 

balasan satu kali dengan PUBACK.  

5. PUBLISH dengan QoS 2 

PUBLISH dengan QoS 2, jika sampai ke server atau client maka akan 

mendapat balasan PUBREQ, lalu jika server atau client mendapat PUBREQ maka 

akan mendapat balasan PUBREL dari server atau client, dan jika client atau server 

mendapat balasan PUBREL maka akan di jawab dengan paket PUBCOMP maka 

proses dari QoS 2 akan berkahir. 

6. Kirim PINGREQ, jika tidak ada aktivitas paket control 

Paket kontrol PINGREQ akan di kirim oleh client, jika tidak ada aktivitas 

paket control untuk memastikan bahwa koneksi antara client dan server masih 

terhubung. Balasan dari server adalah PINGRESP.  

7. UNSUBCRIBE, suatu topic 

UNSUBCRIBE atau berhenti berlanganan suatu topik untuk menghentikan 

mendapat pengiriman paket PUBLISH dari client atau server. 

8. DISCONNECT, koneksi client dengan server 

Menghentikan koneksi antara client dengan server. 
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2.4. Over The Air Update 

Over the air update adalah peroses memuat fimware ke module ESP 

mengunakan koneksi Wi-Fi dari pada mengunakan port serial. Fungsi seperti ini 

menjadi sangat berguna jika ada keterbatasan atau tidak bisa mengakses fisik 

perangkat IoT [6]. 

Sebelumnya jika ingin melakukan pembaruan perangkat IoT kita harus 

mengambil perangkat, menghubungkanya ke komputer, lalu melakukan program 

ulang melalui port serial, dan  kemudian mengembalikan perangkat IoT. Namun, 

proses ini terlalu membebani dan tidak dapat dilakukan bagi perusahaan yang 

memiliki perangkat IoT yang tersebar di pasaran. 

Manfaat pembaruan firmware adalah sebagai berikut; 

1. Bug dan behavior produk dapat terus di perbaiki perfomanya bahkan 

walaupun perangkat berada di tangan konsumen 

2. Perusahaan dapat menguji fitur baru dengan mengirim pembaruan ke satu 

atau beberapa perangkat 

3. Perusahan dapat menghemat biaya dengan mengelola firmware seluruh 

perangkat IoT melalui antarmuka apa saja secara mudah dan terpusat. 

4. Pengembang dapat update pembaruan secara sering dan dapat di percaya, 

mengetahui bahwa perangkat IoT akan tetap berfungsi saat pembaruan 

dilakukan 

5. Dengan Over the air update firmware  dapat menambah skalablitas fitur dan 

infratuktur baru ke perangkat IoT setelah dirilis.[5]  

 

2.5. Web Server 

Web server adalah sistem yang menyediakan layanan untuk menyimpan 

halaman website agar dapat diakses oleh client melalui browser seperti terlihat pada 

gambar 2.4 berikut. 

 

Gambar 2. 4 Proses request dan response web server 
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 Dari gambar 2.4 yang mengunakan arsitektur client-server dimana web 

server menyediakan halaman website yang bisa diakses oleh client, website server 

dapat menerima permintaan HTTP dan merespon dengan mengirimkan kode-kode 

HTML. Istilah yang sering digunakan untuk  menginstall web server pada linux 

adalaha LAMP kepanjangan dari Linux, Apache, Mysql, dan PHP [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


