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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Berikut ini pada tabel 2.1 menjelaskan beberapa penelitian yang 

menjadi tinjauan pustaka dari pembuatan aplikasi ini. Dimana pada tabel 

2.1 dijelakan perbedaan antara tinjauan pustaka dengan aplikasi yang 

akan dibuat. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Obyek Penelitian Metode/Teknologi Interface 

I Kadek Utama 

Yoga (2017) 

Implementasi 

Websocket pada 

aplikasi chat 

berbasis Android 

Socket.io, 

MongoDB, Node.js 

GUI 

Zulkarnaen 

Irham (2015) 

Membangun 

Aplikasi chat 

messanger berbasis 

Android 

PHP, Android GUI 

Fendi Jatmiko 

Nugroho (2016) 

Aplikasi chat 

multiroom berbasis 
software as a 

service 

Node.js, Heroku GUI 

Fitri Hardianto 

(2015) 

Aplikasi Group 

Chat di Android 

menggunakan 
WebSocket 

WebSocket, AJAX, 

PHP 

GUI 

Usulan 
Penelitian 

(2018) 

Aplikasi chatting 
menggunakan 

kotlin di Android 

berbasis protokol 

XMPP 

XMPP, Kotlin, 
Android, Openfire 

Teks murni 
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 Perbedaan obyek penelitian yang ada di Tinjauan Pustaka sebelumnya 

antara lain : 

1. Pada obyek penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan 

protokol XMPP karena protokol XMPP ini bersifat open standard dan 

bisa dikembangkan oleh siapapun. 

2. Dengan menggunakan protokol XMPP kita dapat membuat server 

chatting sendiri. 

3. Dari bahasa pemrograman di obyek penelitian sebelumnya belum ada 

yang menggunakan bahasa pemrograman Kotlin karena bahasa 

Pemrograman Kotlin ini termasuk bahasa pemrograman baru dan 

bahasa Kotlin ini sangat mudah dipelajari juga mendukung untuk 

aplikasi berbasis Android 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1  Chatting 

Dalam internet, Chatting adalah obrolan kepada orang lain yang 

menggunakan internet dalam waktu bersamaan. Biasanya, obrolan ini 

merupakan pertukaran pesan teks yang membutuhkan sebuah server 

sebagai penyedia layanan dan sejumlah pengguna untuk terlibat dalam 

chatting tersebut. Chatting dapat dilakukan dengan menggunakan teks 

murni, suara (voice chat) atau suara dan video. 

2.2.2  XMPP 

 XMPP merupakan salah satu teknologi yang besifat open standard. 

Dengan protokol ini, aplikasi chat mempunyai standar yang baku dan 
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dipakai secara terbuka. Core protokol XMPP hanya mentranmisi aliran 

data dalam format XML namun dapat mengirim sejumlah playload yang 

disisipkan pada aliran XML protokol ini. 

Fitur – fitur yang terdapat dalam XMPP yaitu : 

1. Presence sebagai status kehadiran pengguna dalam jaringan (Online). 

2. Koneksi dapat dibangun melalui TLS (Transport Layer Security). 

3. Terdapat berbagai extensions untuk menjalankan services. 

4. Desentralisasi arsitektur, dimana aplikasi chatting dapat terhubung 

dengan chat yang berbeda namun sama – sama menggunakan protokol 

XMPP. Jaringan mirip seperti jaringan e-mail, dimana paket data dapat 

diteruskan kepada server XMPP lain yang menjadi tujuannya. 

Keuntungan yang dimiliki XMPP antara lain : 

1. Open Standard, sehingga tidak diperlukan royalty kalau ingin 

mengimplemetasikan spesifikasi ini, dan juga tidak ada ketergantungan 

terhadap salah satu vendor. 

2. Decentralization, tidak diperlukan adanya master server pusat untuk 

menjalankannya. Setiap insitusi bisa menjalankan XMPP servernya dia 

sendiri. 

3. Security, sangat jelas bahwa dalam spesifikasi XMPP sudah disertakan 

spesifikasi untuk keamanannya, dimana untuk proses Authentifikasi 

digunakan SASL (Simple Authentifikasi Secure Layer) dan 

enkripsinya digunakan TSL (Transport Layer Security). Tambahannya, 

server XMPP juga bisa memiliki digital sertifikat. 
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2.2.3  Kotlin 

  Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berjalan pada Java 

Virtual Machine  (JVM) dan juga dapat dikompilasi ke dalam JavaScript. 

Selain itu, Kotlin berfungsi pada Android karena dapat dikompilasi ke 

dalam bytecode JVM. Google secara resmi mengumumkan bahwa Kotlin 

adalah bahasa yang sesuai untuk Android pada tanggal 17 Mei 2017. 

Kotlin dikembangkan oleh JetBrains, tim yang sama dalam 

mengembangkan IntelliJ dan Android Studio. Kotlin dilengkapi dengan 

beberapa fitur seperti ringkas dan mengurangi jumlah kode boilerplate, 

aman karena menghindari kesalahan seluruh kelas seperti null pointer 

exceptions, dapat dioperasikan karena mendukung library yang ada untuk 

JVM. Kotlin adalah Open Source , dan mendukung Android Studio secara 

bertahap meningkat. 

  Kotlin memiliki keunggulan di bandingkan dengan bahasa 

pemrograman lainnya adapun keunggulannya adalah : 

1. Kotlin mampu mengurangi boilerplate of code atau tingkat kerumitan 

dari kode yang biasa kita tulis, ketika menggunakan bahasa Java. 

2. Kotlin mampu menjamin bahwa setiap syntax yang kita tulis secara 

proses kompilasi dapat mencegah kemungkinan terjadinya error, 

misalnya mampu mencegah terjadinya NullPointerExceptions ketika 

kita coding menggunakan bahasa Java. 
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3. Bahasa Kotlin sama seperti bahasa Java, karena Kotlin merupakan 

turunan dari bahasa Java. Sehingga Kotlin juga dapat dipakai dalam 

pengembangan aplikasi di Web maupun Mobile. 

4. Kotlin berbeda dengan turunan bahasa Java lainya (misal : Scala) yang 

tidak dapat dijalankan bersamaan dengan kode yang ditulis 

menggunakan bahasa Java. Kotlin mampu membaca kode lama atau 

library yang digunakan dengan bahasa Java dan begitupu sebaliknya. 

2.2.4     Openfire 

  Openfire adalah Real Time Collaoration (RTC) server 

dikembangkan dengan Java dibawah lisensi Apache 2.0 dan mengadopsi 

protokol bebas untuk berkirim pesan singkat. Openfire termasuk software 

multiplatform yang berbasiskan web dengan tampilan antar mukanya dan 

dengan konfigurasi mudah memungkinkan untuk membuat server chatting 

di lingkup internal sendiri.  

  Openfire yang salah satu XMPP server yang bersifat GPL ( 

Generic Public Lisence) dan tidak berbayar, berfungsi sebagai penyedia 

jasa fasilitas XMPP. Software ini mampu juga dijalankan pada sistem 

Operasi Windows ataupun Unix/Linux. 

  Software yang diproduksi oleh Ignite Realtime ini mempunyai 

kelengkapan fitur yang cukup banyak. Kelengkapan ini didapat karena 

Ignite Realtime selalu bermitra dengan beberapa produsen software yang 

sesama GPL, baik mulai programming bahasa seperti Java, Manajemen 
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Basisdata seperti MySQL dan Opera, driver-driver yang digunakan, dan 

banyak hal lainnya.  

  Fitur yang ditawarkan oleh Openfire adalah sebagai berikut: 

1. Pancl administrasi berbasis web. 

2. Plugin Interface Custom. 

3. Dukungan SSL / TLS. 

4. Instalasi user-friendly web tampilan awal dan dipandu. 

5.       Konektivitas database (yaitu HSQLDB atau DBMS lainnya   

dengan JDBC 3 driver). 

6. Mendukung konektivitas LDAP. 

7. Platform independen, murni Java. 

Kelebihan Openfire yang lain yaitu kemampuan khusus untuk 

koneksi kepada server yang lain. 

2.2.5 Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang 

dikembangkan oleh Google Inc. untuk perangkat bergerak seperti telepon 

pintar dan komputer tablet. Antarmuka pengguna Android umumnya 

berupa manipulasi langsung dengan menggunakan gerakan sentuh yang 

serupa dengan tindakan nyata, misalnya menggeser, mengetuk, dan 

mencubit untuk memanipulasi objek di layar, serta manipulasi langsung 

dengan menggunakan papan ketik virtual untuk menulis teks. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Aplikasi yang selesai dibuat 
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oleh pengembang ini nantinya dapat di publish ke Google Play Store 

selaku marketplace aplikasi resmi dari Android. (Menurut statista.com) 

Saat ini terdapat lebih dari 3 juta aplikasi android yang dapat diunduh di 

Google Play Store. 

2.2.6 Android Studio 

Android Studio adalah sebuah IDE untuk Android Development 

yang diperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android Studio 

merupakan pengembangan dari Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE 

Java popular, yaitu IntelliJ IDEA. Android Studio merupakan IDE resmi 

untuk pengembangan aplikasi Android.  

Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai 

banyak fitur-fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan 

Eclipse yang menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle 

sebagai build environment. Fitur-fitur lainya adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel. 

2. Bisa mem-build multiple APK. 

3. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe 

perangkat. 

4. Layout editor yang lebih bagus. 

5. Import library langsung dari Maven repository. 
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