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BAB II 

DASAR TEORI 
Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan dasar teori yang akan digunakan pada 

skripsi ini. Pada skripsi ini akan dibagi menjadi dua yaitu server side dan client side. Pada 

bagian client terdiri dari Radio Frequency Identifier (RFID), Near Filed Communication 

(NFC), Raspberry Pi, Arduino, Ethernet Shield, Real Time Clock (RTC), Buzzer, Liquid 

Crystal Display (LCD) dan Inter Integrated Circuit (I2C). Sedangkan pada server side 

yaitu Representional State Transfer (REST) Application Programming Interface (API), 

JSON, Laravel, XAMPP, MySQL dan PHP. 

2.1. Client Side  

Pada bagian ini berisikan pembahasan tentang Radio Frequency Identifier 

(RFID), Near Filed Communication (NFC), Raspberry Pi, Arduino, Ethernet Shield, Real 

Time Clock (RTC), Buzzer, Liquid Crystal Display (LCD) dan Inter Integrated Circuit 

(I2C). 

2.1.1. Radio Frequency Identification (RFID) 

RFID hampir sama seperti barcode yang dapat mengenali melalui ID dari sebuah 

objek. Namun, RFID menggunakan gelombang radio dalam berkomunikasi. RFID reader 

akan mengirimkan sinyal radio yang akan ditangkap oleh Tag RFID. Kemudian, Tag akan 

mengirimkan respons dari sinyal yang ditangkap. Komunikasi tersebut tergantung pada 

ukuran, sensitivitas dari antena pembaca, dan kekuatan transmisi. Tag ini bisa berjarak 

beberapa meter dan bisa dibaca di dalam buku yang tertutup. Tag RFID juga digunakan 

pada produk- produk di beberapa perusahaan fashion, seperti sepatu, pakaian, tas dan 

lain-lain. Kegunaannya adalah untuk mengetahui keaslian barang tersebut di toko 

tersebut[3]. 

Rentang frekuensi yang digunakan RFID mulai dari kisaran di bawah 135kHz 

sampai frekuensi tinggi di atas 135kHz, yaitu 24GHz. Namun, frekuensi yang biasanya 

dipakai ialah 0- 135kHz, untuk frekuensi standar Industrial Scientific and Medical (ISM) 

sekitar 6,78 MHz, 13,56 MHz, 27,125 MHz, 40,68 MHz, 869,0 MHz, 2,45 GHz, 5,8 GHz 

dan 24.125 GHz, serta untuk di Eropa sekitar 865 dan 868MHz dan 915MHz untuk di 

Amerika Serikat. ISO 18000-6 merupakan standar air interface untuk RFID yang 
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beroperasi pada frekuensi antara 860 MHz sampai 960 MHz yang diaplikasikan untuk 

manajemen barang[3].  

Tag RFID yang digunakan pada skripsi ini ialah ISO 18000-6 (EPC Gen 2) yang 

berupa stiker dengan frekuensi antara 860MHz sampai 960MHz dan terbagi menjadi 

empat memori bank yaitu 002 untuk Reserve memory, 012 untuk Electronic Product Code 

(EPC) memory, 102 untuk Tag Identifier (TID) memory dan 112 untuk User memory 

seperti pada Gambar 2.1[4]. 

 
Gambar 2.1. Alamat Fisik RFID[4] 

2.1.1.1. Reserve memory  

Reserve memory berisikan kill password atau access password, jika kata sandi 

diimplementasikan pada Tag. Jika Tag tidak menerapkan hal tersebut maka Tag secara 

logis akan beroperasi seolah-olah password bernilai nol yang dapat dibaca atau dikunci 

secara permanen. Kill password disimpan pada alamat memori antara 00h sampai 1Fh 

sedangkan access password disimpan pada alamat memori antara 20h sampai 3Fh. 

2.1.1.1.1. Kill Password 

Kill password memiliki ukuran 32bit yang tersimpan pada reverse memory yaitu 

dari alamat 00h sampai 1Fh. Nilai default pada memori ini adalah nol. Tag tidak akan 

menjalankan kill password jika Tag tersebut berisikan kill password-nya bernilai nol. 
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2.1.1.1.2. Acccess password 

Access password memiliki ukuran memori 32bit yang tersimpan pada reserve 

memory dengan alamat memori dari 20h sampai 3Fh. Nilai default-nya sama seperti kill 

password yaitu nol.  

2.1.1.2. EPC memory 

EPC memory berisikan stored Cyclic Redundancy Check (CRC) pada alamat 00h 

sampai 0Fh, stored PC pada memori 01h sampai 1Fh, EPC dimulai dari alamat 20h 

sedangkan optional Extended Protocol Control (XPC) word 1 dan optional XPC word 2 

masing-masing di alamat memori 210h sampai 21Fh dan 220h sampai 22Fh. 

2.1.1.3. ID Memory 

TID memori atau yang disebut juga sebagai memori Tag ID merupakan tempat 

penyimpanan ID dari sebuah Tag. Alamat memori dari TID ini biasanya terletak antara 

00h sampai 07h. Untuk lokasi alamat memori yang melebihi dari 07h harus sesuai dengan 

wewenang registrasi dan TID tersebut harus bersifat unik. 

2.1.1.4. User Memory 

User memory merupakan memori yang di berikan kepada pengguna yang dapat 

ditulis sesuai keinginan pengguna. Biasanya ukuran user memory sebesar 512 bit. 

 

Ada dua jenis informasi pada RFID COLI BM-0702 yaitu : 

• Informasi yang dikeluarkan oleh komputer untuk RFID disebut informasi 

perintah. 

• Informasi yang dikembalikan oleh RFID untuk komputer dalam menanggapi 

informasi disebut informasi respons. 

Sebagai contoh RFID mengembalikan respons sebagai berikut “CC FF FF 22 01 

0A 14 00 00 10 04 33 84 85 2D 2D 4A”. Pada byte terakhir “4A” merupakan ceksum, 

ceksum tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut : 

CCh + FFh + FFh + 22h + 01h + 0Ah + 14h + 00h + 00h + 10h + 04h + 33h+ 84h 

+ 85h + 2Dh + 2Dh + 4Ah = 4B6h 

Pada mode 256 maka akan menjadi B6h kemudian dilakukan operasi NOT 

menjadi 49h lalu ditambahkan dengan 1 maka akan menghasilkan 4Ah[5]. 
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Tabel 2.1.  Format Request Response[5] 

byte 1 2 1 1 1 LENGTH 1 

format SOI ADR CID1 CID2 LENGTH INFO CHKSUM 

 

Tabel 2.2.  Detail Format Request Response[5] 

Simbol Kegunaan Keterangan 

SOI Awal dari informasi 
Command(7CH) 

Response(CCH) 

ADR Deskripsi Alamat Alat FFFFH 

CID1 
Command: Control identification code (data type 

description) 
 

CID2 

Command: control identification code (action type 

description) 

Response: RTN（Return code pada Tabel 2.3） 

 

LENGTH Panjang Data Informasi  

INFO 
Command: Command information 

Response: Response data information 
 

CHKSUM Checksum code  

 

Tabel 2.3.  Return Code 

Return Value (HEX) Kegunaan 

01H Membaca satu Tag melalui command 

02H Membaca banyak Tag melalui command 

05H Membaca Tag secara otomatis ketika ada Tag 

 

2.1.2. Near Field Communication (NFC) 

NFC adalah teknologi nirkabel yang jarak komunikasinya kurang dari 4 cm. NFC 

juga dapat berbagi data antar dua perangkat yang kompatibel. Sama seperti Bluetooth, 

WiFi, dan nirkabel lainnya, NFC bekerja dengan cara mengirimkan informasi melalui 
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gelombang radio. Data dikirim NFC melalui induksi elektromagnetik antara dua 

perangkat. Dengan jaraknya yang kurang dari 4 cm, NFC menjadi komunikasi tanpa 

kabel yang lebih aman, ketimbang komunikasi yang dimiliki komunikasi tanpa kabel 

lainnya[6][7]. 

NFC merupakan pengembangan dari RFID, yang mana NFC lebih banyak 

melakukan pertukaran data dari pada RFID. Misalnya, pada malam hari seseorang duduk 

di teras dan menyalakan lampu teras. Dia bisa melihat tetangganya yang lewat di depan 

rumahnya dikarenakan pantulan cahaya yang dikembalikan ke mata orang tersebut. Itu 

merupakan RFID pasif yang digunakan pada skripsi ini. Ketika sinyal radio 

memancarkan gelombang ke Tag pasif, maka Tag tersebut akan menyerap energi dan Tag 

tersebut akan memantulkan kembali identitas dari Tag tersebut. Berbeda halnya dengan 

NFC. Sebagai contoh, tetangga kita lewat di depan rumah kita kemudian kita sapa atau 

mengundangnya ke teras untuk mengobrol. Kemudian dia menerima undangan kita dan 

duduk bersama dan bertukar pikiran tentang kehidupan. Kita berbicara satu sama lain 

dengan cara bergantian selama beberapa menit. Itulah NFC yang dirancang untuk 

pertukaran data lebih kompleks dari pada RFID. Terdapat perbedaan antara NFC dengan 

Bluetooth atau WiFi. NFC dapat kita anggap sebagai pembuka pembicaraan dan untuk 

lebih lanjut kita harus mengundang tetangga kita untuk masuk ke dalam rumah untuk 

minum teh atau kopi, jika kita ingin berbicara panjang lebar kepada tetangga kita. Itulah 

Bluetooth atau WiFi[6]. 

NFC forum menjelaskan ada empat jenis NFC yang semuanya berbasis RFID. 

Tipe 1, 2, dan 4 menggunakan standar ISO 14443A, sedangkan tipe 3 menggunakan ISO 

18092. Sebagai tambahan, tipe yang kelima adalah tipe yang kompatibel, tetapi tidak 

terlalu memenuhi bagian dari spesifikasi NFC. 

Pada skripsi ini menggunakan NFC tipe 2 dengan spesifikasi sebagai berikut : 

• Tag tipe 2 berdasarkan Tag NXP / Philips Mifare Ultralight (ISO-14443A). 

• Bisa read-only, atau kemampuan read/write.  

• 96 bytes sampai 2 KB memori. 

• Kecepatan komunikasi 106Kbps. 

• Ada proteksi collision data. 

• Contoh : NXP Mifare Ultralight[6]. 

NDEF (NFC Data Exchange Format) merupakan format data untuk pertukaran 

informasi antar perangkat NFC baik antara perangkat yang aktif dan yang pasif atau 
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keduanya aktif. NDEF ini berupa format binner yang membungkus satu atau lebih muatan 

yang ditentukan aplikasi kemudian dijadikan dalam satu pesan tunggal.  

NDEF Message berisikan beberapa NDEF record kemudian sebuah NDEF record 

berisikan metadata yaitu record header dan record payload. Seperti pada Gambar 2.2, 

sebuah NDEF record terdiri dari Type Name Format(TNF), Type Length, Payload 

Length, Payload Type, Payload ID, dan Payload. Payload merupakan bagian terpenting 

dari NDEF record karena ini merupakan konten yang akan ditransmisikan. TNF berguna 

sebagai pemberi petunjuk untuk mentafsirkan payload. Payload Type adalah jenis 

spesifik NFC seperti tipe media MIME atau URI yang memberitahu bagaimana 

menafsirkan jenis payload[6]. 

 

 
Gambar 2.2. Struktur Pesan NDEF[6] 

NDEF Message berisikan satu atau lebih Rekaman (records). Rekaman terdiri 

dari muatan (payload) hingga 232-1 (oktal). Dalam pesan NDEF, awal rekaman dimulai 

dengan tanda Message Begin (MB) dan diakhiri dengan tanda Message End (ME). 

Rekaman pertama atau rekaman tengah dari potongan payload ditunjukan dengan tanda 

Chunk Flag (CF). Short Record (SR) menunjukkan bahwa payload length utuh satu oktal. 

Jika SR dihapus maka Payload Length pada header akan utuh empat oktal. ID Length 

(IL) menujukan bahwa ID Length pada header record bernilai satu oktal. Jika flag IL nol, 

bidang ID Length dihilangkan dari header record maka bidang ID juga dihilangkan dari 

catatan. Type Length menentukan pajang Type dalam oktal, biasanya Type Length selalu 

bernilai nol untuk TNF tertentu. Type merupakan identifier yang menggambarkan jenis 

dari payload. Nilai Type harus mengikuti struktur, encoding, dan format yang tersirat oleh 
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TNF. ID merupakan identifier yang unik dari sebuah NFC. Kemudian payload seperti 

yang sudah dijelaskan ini merupakan hal yang penting karena ini merupakan konten yang 

akan ditransmisikan.[7][8] 

 
Gambar 2.3. Struktur NDEF Record[8] 

 

Tabel 2.4.  Nilai dari Type Name Format 

Type Name Format Nilai 

Empty 0x00 

NFC Forum well-known type 0x01 

Media-type 0x02 

Absolute URI 0x03 

NFC Forum external type 0x04 

Unknown 0x05 

Unchanged 0x06 

Reserved 0x07 

 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa TNF berfungsi sebagai petunjuk untuk 

menafsirkan payload pada Gambar 2.4, ada tujuh jenis yang telah di tetapkan yaitu 

sebagai berikut : 
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• Empty berarti rekaman kosong yang tidak memiliki tipe atau muatan. 

• Well-Known merupakan salah satu dari beberapa tipe yang telah ditentukan yang 

tercantum dalam spesifikasi Record Type Definition (RTD) NFC Forum. 

• MIME media-type merupakan jenis media internet. 

• Absolute URI menandakan bahwa pesan berisikan URI. 

• External adalah nilai yang ditentukan pengguna, berdasarkan aturan NFC Forum 

Record Type Definition specification. 

• Unknown ini merupakan jenis yang tidak diketahui. Type length harus bernilai 0. 

• Unchanged ini berfungsi hanya untuk catatan tengah dan penghentian muatan 

kosong. Kemudian type length harus diubah menjadi 0. 

• Reserved oleh Forum NFC untuk penggunaan masa depan[6]. 

 
Gambar 2.4. Modul PN532 NFC RFID[12]  

 
Gambar 2.5. Switch Untuk Memilih Komunikasi Modul[12] 

Tabel 2.5.  Pengaturan komunikasi modul[12] 

Interface Channel 1 Channel 2 

HSU OFF OFF 

I2C ON OFF 

SPI OFF ON 
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Pada skripsi ini modul NFC yang digunakan adalah PN532 NFC RFID versi 3. 

Modul ini memiliki tiga cara komunikasi yaitu HSU, I2C dan SPI. I2C dan HSU memiliki 

pin yang sama. Definisi pin I2C dicetak di depan dan HSU dicetak di bagian belakang. 

Mode HSU dikonfigurasi sebagai mode default. Namun, antarmuka dapat diubah dengan 

mengatur toggle switch seperti pada Gambar 2.5 sesuai dengan Tabel 2.5.[12] 

2.1.3. Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah sebuah komputer kecil yang seukuran dengan kartu kredit. 

Biasanya, alat ini dihubungkan ke monitor dan keyboard. Komputer kecil ini bisa 

digunakan dalam proyek-proyek elektronik dan melakukan berbagai macam hal, seperti 

mengedit kata, browsing internet, bermain games, bahkan dapat memutar video dengan 

kualitas tinggi. Raspberry Pi juga dapat digunakan untuk belajar pemrograman [9]. 

 
Gambar 2.6. Raspberry Pi 2 Model B 

Raspberry Pi 2 model B merupakan generasi kedua Raspberry Pi. Raspberry Pi 2 

model B menggunakan prosesor 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 dengan RAM 

sebesar 1GB. Sama seperti Raspberry Pi 1 model B+, Raspberry Pi 2 model B juga 

memiliki empat buah port USB, 40 General Purpose Input/Output (GPIO), Port HDMI, 

Port Ethernet, Jack audio 3,5mm, camera interface, Display Serial Interface (DSI), 

Micro SD card solt, dan VideoCore IV 3D graphics core. Karena sudah menggunakan 

prosesor ARMv7, Raspberry Pi model 2 dapat menjalankan Microsoft Windows 10 dan 

juga Linux Distribusi[10]. 
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2.1.4. Arduino 

Arduino adalah sebuah platform elektronik yang open-source. Arduino diciptakan 

sebagai alat yang mudah digunakan, walaupun orang tersebut tidak memiliki latar 

belakang atau ahli pemrograman atau elektronik.  

Arduino mega 2560 merupakan mikrokontroler berbasis ATmega 2560. Atmega 

2560 adalah mikrokontroler CMOS 8-bit berdaya rendah berdasarkan AVR yang 

dikembangkan menggunakan arsitektur RISC. Atmega 2560 memiliki 100 pin seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.7[13].  

 
Gambar 2.7. Pin Atmega 2560[13] 

Arduino mega memiliki 54 pin digital input/output yang mana 15 pin-nya 

digunakan untuk keluaran Pulse-Width Modulation (PWM). Arduino mega 2560 juga 

memiliki 16 pin untuk input analog, 4 pin Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

(UART), 16 MHz osilator kristal, jack power, koneksi USB, In-Circuit Serial 
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Programming (ICSP), dan tombol reset. Hal-hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung 

mikrokontroler. Arduino mega 2560 bekerja pada tegangan 5V. Tegangan masukan yang 

disarankan ialah 7 – 12V, sedangkan batas tegangan masukannya yaitu 6 – 20V. Flash 

memory yang dimiliki Arduino mega 2560 ialah 256KB, akan tetapi 8KB dari memori 

tersebut digunakan untuk bootloader. Sedangkan SRAM dan EPROM masing-masing 

8KB dan 4KB[11]. 

 
Gambar 2.8. Arduino Mega 

2.1.5. Ethernet Shield 

Arduino Ethernet Shield V1 memungkinkan board Arduino terhubung ke 

internet. Hal ini didasarkan pada chip ethernet Wiznet W5100. Wiznet W5100 

menyediakan sebuah jaringan, baik itu untuk TCP dan UDP. Ethernet Shield terhubung 

ke papan Arduino menggunakan long wire-wrap headers. Hal ini membuat tata letak pin 

tetap utuh dan memungkinkan shield lain ditumpuk di atasnya. Ethernet Shield V1 

memiliki koneksi RJ-45 standar, integrated line transformer dan Power over Ethernet 

enabled. Ethernet Shield memiliki beberapa informasi LED: 

• PWR: menunjukkan bahwa papan dan shield aktif 

• LINK: menunjukkan adanya network link dan berkedip saat shield 

mentransmisikan atau menerima data 

• FULLD: menunjukkan bahwa koneksi jaringan adalah full duplex 

• 100M: menunjukkan adanya koneksi jaringan 100 Mb / s (berlawanan dengan 10 

Mb / s) 

• RX: berkedip saat perisai menerima data 

• TX: berkedip saat perisai mengirim data 

• COLL: berkedip saat tabrakan jaringan terdeteksi[14] 
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Gambar 2.9. Ethernet Shield V1 

W5100 adalah fitur lengkap, single-chip Internet-enabled 10/100 Ethernet 

controller dirancang untuk aplikasi embedded di mana kemudahan integrasi, stabilitas, 

kinerja, area dan pengendalian biaya sistem yang diperlukan. W5100 telah dirancang 

untuk memudahkan implementasi konektivitas Internet tanpa sistem operasi. [15]. 

 
Gambar 2.10. Blok Diagram W5100[15] 

2.1.6. Real Time Clock (RTC) 

RTC adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk menghitung waktu, 

baik itu mulai dari tahun, bulan, tanggal, hari, jam, menit dan detik. Waktu tersebut akan 

disimpan sehingga RCT akan menghasilkan waktu yang akurat. 
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Gambar 2.11. Modul RTC DS3231 

 
Gambar 2.12. Rangkaian DS321[16] 

RTC yang digunakan pada skripsi ini ialah DS3231. DS3231 adalah I2C dengan 

harga yang murah dan sangat akurat. Perangkat menggunakan baterai yang berfungsi 

untuk merawat ketepatan waktu ketika tegangan utama ke perangkat terganggu. DS3231 

memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

• RTC yang sangat akurat mengelola semua fungsi pengatur waktu secara lengkap 

• Real-Time Clock dapat menghitung detik, menit, jam, tanggal, bulan, hari dalam 

seminggu, dan tahun, dengan kemampuan koreksi tahun kabisat sampai 2100 

• Akurasi ± 2ppm dari 0 ° C sampai +40 ° C 

• Akurasi ± 3.5ppm dari -40 ° C sampai +85 ° C 

• Keluaran sensor digital dengan akurasi ±3°C 6.  

• Register untuk trim yang berumur 

• RST Output / Pushbutton Reset Debounce Input 

• Dua Alarm Time-of-Day 

• Sinyal Output Wave-Programmable 

• Antarmuka serial sederhana sehingga dapat menghubungkan ke kebanyakan 

Microcontrollers 

• Antarmuka I2C yang cepat (400kHz) 

• Masukan cadangan menggunakan baterai untuk pencatatan waktu terus-menerus 

• Low power operation, memperpanjang waktu penggunaan baterai cadangan 

• Operasi tegangan berkisar 3.3V 
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• Rentang Suhu Operasional: Komersial (0 ° C sampai + 70 ° C) dan Industri (-40 

° C sampai +85 ° C)[16] 

2.1.7. Liquid Crystal Display (LCD) dan Inter Integrated Circuit (I2C) 

LCD adalah alat untuk menampilkan tampilan yang menggunakan pemantulan 

cahaya dari luar. LCD yang digunakan pada skripsi ini berukuran 20X4 yang 

dikendalikan menggunakan driver hitachi HD44780. LCD ini dapat menampilkan 

karakter baik alfabet maupun numerik[17].  

 
Gambar 2.13. Blok Diagram LCD[18] 

 
Gambar 2.14. Fungsi dari Pin LCD[18] 
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Gambar 2.15. LCD Karakter 20X4 

Pada skripsi ini pin yang terdapat pada LCD tidak langsung dihubungkan ke 

Arduino akan tetapi pin tersebut dihubungkan ke I2C PCF8574 terlebih dahulu. 

Kemudian I2C tersebut akan langsung dihubungkan dengan pin serial clock (SCL) dan 

serial data (SDA) Arduino. I2C PCF8574 memiliki fitur sebagai berikut : 

• Konsumsi Standby-Current yang Rendah 10 µA Max 

• I2C ke Parallel-Port Expander 

• Open-Drain Interrupt Output 

• Kompatibel dengan kebanyakan Microcontrollers 

• Keluaran Latched Dengan Kemampuan High-Current Drive untuk mengontrol 

LED secara langsung 

• Kinerja Latch-Up Melebihi 100 mA Per JESD 78, Kelas II[19] 

 
Gambar 2.16. I2C PCF8574 

 
Gambar 2.17. Blok Diagram I2C PCF8574[19] 
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2.1.8. Buzzer 

 
Gambar 2.18. Bentuk, Struktur, dan Simbol Buzzer Piezoelectric[20] 

Buzzer merupakan komponen elektronika yang mengubah sinyal listrik menjadi 

getaran suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai pemberitahuan atau peringatan pada 

suatu alat tertentu. Jenis Buzzer yang biasanya ditemukan atau sering digunakan yaitu 

Buzzer berjenis Piezoelectric, karena Buzzer Piezoelectric memiliki harga yang relatif 

cukup murah, ringan dan mudah untuk digabungkan dengan mikrokontroler.[20]  

2.1.9. Tiny Thermal Printer 

Printer thermal juga dikenal sebagai printer tanda terima, yang didapatkan saat 

pergi ke ATM atau toko kelontong. Printer ini sangat ideal untuk berinteraksi dengan 

mikrokontroler. Teks, barcodes, grafis bitmap, bahkan kode QR dapat dicetak dari 

mikrokontroler. Printer ini juga dapat mencetak dengan teks kecil, sedang dan besar lalu 

huruf tebal, garis bawah dan teks terbalik kemudian penulisan rata kiri, kanan dan tengah. 

Printer ini membutuhkan 5 sampai 9 Volt tegangan dan arus 1.5 Amper. [28] 

 
Gambar 2.19. Tiny Thermal Printer[28] 



   21 

2.2. Server Side 

Pada bagian ini berisikan penjelasan tentang Representional State Transfer 

Application Programming Interface (REST API), JSON, framework Laravel, Hypertext 

Preprocessor (PHP), MySQL, dan XAMPP. 

2.2.1. Representional State Transfer Application Programming Interface 

Web services adalah web server tujuan yang mendukung kebutuhan suatu situs 

atau aplikasi lainnya. Program klien menggunakan application programming interfaces 

(API) untuk berkomunikasi dengan web services. Sedangkan Representional State 

Transfer (REST) merupakan sebuah arsitektur yang diterapkan pada desain API modern 

yang bertujuan untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang cepat, baik dan 

mudah dikembangkan.[21] 

Pembuatan REST API dapat diuraikan menjadi empat bagian : 

1. Perancangan identifier atau URL 

2. Perancangan interaksi dengan HTTP 

3. Perancangan metadata 

4. Perancangan representasi 

2.2.1.1. Perancangan Identifier atau URL 

Penamaan URL yang konsisten akan menghasilkan API yang baik dan mudah 

dimengerti developer. URL ini biasanya disebut sebagai endpoint. Pada URL 

menggunakan karakter slash, yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan hierarkis 

antara sumber daya, dan karakter “-” berfungsi sebagai penganti spasi yang mana hal 

tersebut berguna untuk mempermudah memahami. Untuk kenyamanan biasanya 

penulisan URL menggunakan huruf kecil dikarenakan huruf besar biasanya menimbulkan 

masalah dan membingungkan[21]. Contoh endpoint yang baik adalah sebagai berikut. 

“/produk” 

“/produk/1” 

2.2.1.2. Perancangan Interaksi dengan HTTP 

Setiap kali melakukan request terdapat method yang digunakan agar server 

mengerti request apa yang sedang dilakukan oleh client. Request HTTP memiliki 

beberapa method yang umum digunakan seperti GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, 



   22 

dan OPTION. Namun yang digunakan pada skripsi ini hanya empat saja yaitu GET, 

POST, PUT, dan DELETE. 

Method GET adalah method HTTP yang berfungsi untuk mendapatkan data dari 

sumber. Sedangkan method POST adalah method yang berfungsi untuk membuat 

masukan data baru ke sumber. Method PUT berfungsi melakukan perubahan data pada 

sumber. Sedangkan method DELETE berfungsi untuk menghapus data pada sumber[21]. 

HTTP mendefinisikan empat puluh kode status standar yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan hasil permintaan klien. Status tersebut dibagi menjadi lima kategori 

seperti Tabel 2.6.  

Tabel 2.6. Respons Kategori Kode Status HTTP[21] 

Kategori Deskripsi 

1xx: 

Informational 

Menunjukkan respons sementara dan meminta client untuk 

mengambil tindakan untuk melanjutkan. 

2xx: Success Menunjukkan bahwa permintaan client berhasil diterima. 

3xx: Redirection 
Menunjukkan bahwa client harus melakukan beberapa tindakan 

tambahan untuk menyelesaikan permintaan mereka. 

4xx: Client 

Error 

Menunjukkan bahwa permintaan client mengalami kesalahan pada 

sisi client. 

5xx: Server 

Error 

Menunjukkan bahwa permintaan client mengalami kesalahan pada 

sisi server. 

 

2.2.1.3. Perancangan Metadata 

Berbagai bentuk metadata dapat disampaikan melalui header yang terkandung 

dalam HTTP request dan respons messages. HTTP mendefinisikan satu set header 

standar, beberapa di antaranya memberikan informasi tentang sumber daya yang diminta. 

Header lain menunjukkan sesuatu tentang representasi yang dibawa oleh pesan tersebut.  

Header Content-Type memberi nama jenis data yang ditemukan di dalam pesan 

request atau respons. Nilai header ini adalah string teks yang diformat khusus yang 

dikenal sebagai Media Types. Client dan server bergantung pada nilai header ini untuk 

memberi tahu bagaimana memproses urutan byte dalam sebuah body message[21]. 

Beberapa Media Types yang umum digunakan tercantum di Tabel 2.7 namun yang 

digunakan pada skripsi ini hanya “application/JSON”. 
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Gambar 2.20. Header Content-Type Berformat application/JSON 

 

Tabel 2.7. Daftar Media Type[21] 

Media Type Deskripsi 

text/plain 
Format teks biasa tanpa struktur konten atau markup 

tertentu. 

text/html 
Konten yang diformat menggunakan HyperText Markup 

Language (HTML) 

image/jpeg 
Metode kompresi gambar yang distandarisasi oleh Joint 

Photographic Experts Group (JPEG) 

application/xml 
Konten yang terstruktur menggunakan Extensible Markup 

Language (XML) 

application/atom+xml 

Konten yang menggunakan Atom Syndication Format 

(Atom), yang berbasis XML format yang menyusun data ke 

dalam daftar yang dikenal sebagai feed. 

application/javascript Kode sumber ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript 

application/JSON 
JavaScript Object Notation (JSON) berbasis teks yang 

sering digunakan untuk bertukar data terstruktur. 
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2.2.1.4. Perancangan Representasi 

API REST biasanya menggunakan body message respons untuk membantu 

menyampaikan keadaan sumber yang teridentifikasi dari permintaan pesan. API REST 

sering menggunakan format berbasis teks untuk mewakili keadaan sumber sebagai 

kumpulan bidang. Saat ini, format teks yang paling umum digunakan adalah XML dan 

JSON[21]. Pada skripsi ini format text yang digunakan adalah JSON yang akan dijelaskan 

selanjutnya. 

Login dengan username dan password adalah salah satu contoh proses teknis yang 

dikenal dengan authentication. Login dengan cara tersebut merupakan bentuk 

authentication yang paling dasar atau yang disebut dengan Basic Authentication. Basic 

Authentication hanya membutuhkan username dan password. Client mengambil dua 

kredensial ini, kemudian mengirimnya bersama-sama untuk membentuk satu nilai 

tunggal, dan meneruskannya bersamaan dengan request di header HTTP yang disebut 

Authorization. Saat server menerima request tersebut maka selanjutnya server 

membandingkan dengan kredensial yang telah disimpan di server. Jika nama pengguna 

dan sandi cocok dengan salah satu data yang disimpan di server maka server akan 

memenuhi request dari client tersebut. Jika nama pengguna dan sandi tidak cocok dengan 

salah satu data yang tersimpan di server maka server akan mengembalikan kode status 

yang memberitahukan bahwa kredensial gagal dan request ditolak[22]. Pada skripsi ini 

API yang dibuat hanya menggunakan Authentication sederhana yaitu Basic 

Authentication seperti yang sudah dijelaskan. 

2.2.2. Java Script Object Notation (JSON) 

JSON adalah format pertukaran data yang sangat populer. JSON merupakan 

format berbasis teks, ringan, dan lebih manusiawi atau mudah dibaca manusia untuk 

pertukaran data antara clinet dan server. JSON hampir sama dengan object java script 

namun format JSON tidak bergantung pada Java Script. JSON di dukung oleh bahasa 

pemrograman populer seperti C #, PHP, Java, C ++, Python, dan Ruby[23]. 

Saat ini JSON adalah format populer yang umum digunakan dalam desain REST 

API. Objek JSON merupakan kumpulan dari pasangan nama dan nilai yang tidak 

berurutan. Objek JSON mendefinisikan nama sebagai string yang diberi kutip dua.[23] 

Seperti Gambar 2.21 merupakan contoh teks yang dituliskan dalam format JSON. 
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Gambar 2.21. Format JSON 

2.2.3. Laravel 

Laravel adalah framework pengembangan web MVC yang ditulis dalam PHP. 

Laravel juga mempermudah dalam pengerjaan proyek secara bersama, oleh karena itu 

Laravel sangat membantu untuk pengembangan web lebih lanjut. Laravel juga 

menyediakan migrasi database yang sangat membantu. Laravel mendukung beberapa 

database seperti MySQL, MSSQL, PostgreSQL, dan SQLite. Pada saat migrasi database 

tidak akan dipersulit dengan ketidakcocokan tipe database yang akan digunakan. Ini 

membuat proyek web yang dikerjakan lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami[24]. 

Skripsi ini menggunakan framework laravel 5.4.33. Seperti yang telah diketahui, 

Laravel adalah framework yang berbasis MVC. Dalam membuat API yang dibutuhkan 

ialah Model dan Controller. Model adalah wujud dari database, baik itu kolom dan relasi 

database yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sebuah model adalah menciptakan kelas 

baru yang memperluas kelas Model[25]. Sementara nama kelas ditulis dengan format 

CamelCase. Contohnya jika di database nama tabelnya adalah “stiker_produk” maka 

nama kelas tersebut menjadi “StikerProduk”. Karena kelas Model akan membaca tabel 

“StikerProduk” sebagai “stiker_produks”, untuk dapat tetap membaca tabel di database 

sebagai “stiker_produk” maka dapat didefinisikan variabel protected $table = 
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'striker_produk'. Dengan cara tersebut dapat digunakan tabel yang tidak sesuai 

dengan nama kelas. 
class StikerProduk extends Model 
{ 
    protected $table = 'stiker_produk'; 
} 

Kode 2.1. Mendeklarasikan Nama Tabel di Model Laravel 

Controller pada Laravel terbagi menjadi dua jenis yaitu controller standar dan 

controller source. Tugas mereka adalah memahami permintaan yang masuk dan 

mengirim respons yang tepat. Controller standar atau controller tradisional dimana 

tindakan detail yang mengambil satu parameter dan yang berada di Projects controller, 

berdasarkan ketentuan, dapat peroleh di /proyek/detail/123. Controller source, 

memungkinkan untuk menentukan pengendali yang tenang yang merespons HTTP yang 

berbeda, seperti GET, POST, PUT, dan DELETE[25]. 

Gambar 2.22 menunjukan bagaimana MVC Laravel bekerja. Ketika client 

melakukan request “get/produk” makan controller akan memprosesnya dan 

memerintahkan model untuk mengambil semua data pada tabel “produk”. Kemudian 

model mengambil informasi ke data source sesuai dengan perintah dari controller. 

Setelah informasi didapat dari data source maka model akan meberikan ke controller 

dalam bentuk objek yang kemudian akan diantarkan oleh controller ke client sebagai 

respon. 

 
Gambar 2.22. MVC Laravel[25] 

2.2.4. Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP merupakan bahasa script yang dapat disisipkan atau ditanamkan ke dalam 

HTML. PHP termasuk dalam kategori pemrograman server-side dan di desain untuk 
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pengembangan web. PHP di kategorikan sebagai pemrograman server-side karena PHP 

diproses pada komputer server.  

Pemrograman PHP dapat digunakan secara gratis dan bersifat open source. Selain 

itu juga program PHP yang dibuat dapat di jalankan pada semua sistem operasi karena 

PHP sendiri berjalan pada Web Base, ini berarti program yang dibuat dapat juga di 

jalankan pada Handphone yang memiliki Web Browser[26]. 

2.2.5. MySQL 

MySQL merupakan sebuah software yang termasuk bagian dari Database 

Management System (DBMS) yang bersifat Open Source. Open Source yang dimaksud 

ialah software ini dilengkapi dengan source code yang dipakai untuk membuat MySQL.  

MySQL pada awalnya di dirikan di Swedia oleh perusahaan konsultan bernama 

TcX. Namun pada saat ini MySQL dikembangkan di bawah naungan perusahaan MySQL 

AB yang software-nya dapat diunduh secara gratis di www.msql.com. MySQL 

mendukung perintah Structur Query Language (SQL) yang sebagai mana diketahui 

bahwa SQL merupakan standar dalam mengakses database. MySQL tersedia pada 

beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix dan lain-lain[27]. 

2.2.6. XAMPP 

Untuk menjalankan PHP sekaligus database MySQL dapat digunakan dua jenis 

Web Server yaitu mode offline dan mode online. Pada mode online, domain dan hosting 

serta koneksi internet harus dipersiapkan terlebih dahulu yang berakibat memakan biaya 

yang cukup banyak. Sedangkan pada mode online hanya dibutuhkan sebuah PC dan 

beberapa software untuk membangun Web Server lokal. 

XAMPP merupakan salah satu jenis Web Server yang merupakan gabungan 

antara PHP, MySQL dan Apache. XAMPP bekerja sebagai localhost yang memiliki tugas 

menerima permintaan Hypertext Transfer Protocol (HTTP), yang dikenal sebagai web 

browser. Localhost ini akan melayani web browser dengan menyediakan respons HTTP 

yang berupa data. Biasanya data tersebut berupa halaman web yang di dalamnya terdapat 

HTML dan objek seperti gambar dan lain-lain[26].  

 

  


