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• Solusi dalam pertimbangan masalah yang terkait dengan
interoperabilitas sistem informasi dapat ditelusuri kembali
di tahun 1998 dan mungkin bahkan lebih awal.

• Wikipedia mendefinisikan Interoperabilitas sebagai
"kemampuan untuk membuat sistem dan organisasi
bekerja sama". 

• IEEE mendefinisikan interoperabilitas sebagai "kemampuan
dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar
informasi dan menggunakan informasi tersebut“.

• Definisi interoperabilitas lainnya lebih lanjut disesuaikan• Definisi interoperabilitas lainnya lebih lanjut disesuaikan
sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan aplikasi
tertentu. Akibatnya, berbagai kategori interoperabilitas pun 
kemudian muncul.

• Interoperabilitas teknis, Interoperabilitas semantik , 
interoperabilitas Syntactic, dan interoperabilitas lintas-
domain adalah contoh dari kategori ini.



• Semua jenis interoperabilitas ini diperlukan
untuk mendukung komunikasi yang mulus dan
heterogen dalam IoT. 

• Mencapai interoperabilitas sangat penting
untuk menghubungkan banyak hal secara
bersamaan di berbagai jaringan komunikasi. 
Suatu hal yang tidak berarti meskipunSuatu hal yang tidak berarti meskipun
memiliki miliaran sensor, aktuator, perangkat
kecil dan cerdas yang terhubung ke Internet 
jika perangkat ini tidak dapat berkomunikasi
satu sama lain dengan cara apa pun. 



• Namun, di IoT, setiap perangkat akan tunduk pada
kondisi yang berbeda seperti pembatasan konsumsi
energi listrik, persyaratan bandwidth komunikasi, 
komputasi, dan kemampuan keamanan. 

• Selain itu, produsen perangkat dapat menyesuaikan
hal-hal yang tidak selalu sesuai dengan standar umum. 
Perangkat dapat juga beroperasi menggunakan
berbagai teknologi komunikasi. 

• Teknologi ini tidak selalu menghubungkan perangkat ke• Teknologi ini tidak selalu menghubungkan perangkat ke
Internet dengan cara yang sama dengan perangkat
komputer biasanya. Misalnya, 6LoWPAN menawarkan
interoperabilitas dengan perangkat 802.15.4 nirkabel
lainnya serta dengan perangkat berbasis IP 
menggunakan perangkat bridging sederhana. Namun, 
gateway lapisan aplikasi lanjutan diperlukan untuk
menjembatani antara jaringan ZigBee dan non-ZigBee



Masalah Integrasi
• IoT memiliki tantangan berupa perangkat yang 

terfragmentasi dan sering tidak dapat diduga
(mis. Perangkat berdaya rendah dengan
kemampuan rendah vs perangkat yang lebih
mampu).

• IoT memerlukan standar untuk mengaktifkan• IoT memerlukan standar untuk mengaktifkan
platform horizontal yang dapat berkomunikasi, 
dapat dioperasikan, dan dapat diprogram di
seluruh perangkat, terlepas dari pembuatan, 
model, pabrikan, atau apapun aplikasi industri
mereka





Contoh Implementasi dan Interoperabilitas Device

Perusahaan Implementasi dan Interoperabilitas

Samsung • Menampilkan berbagai perangkat baru yang terhubung satu sama
lain.

• Televisi di rumah Anda mati dengan sendirinya ketika Anda tanpa
sengaja tertidur

• AC menyesuaikan suhu untuk lingkungan tidur yang sempurna
• Menggunakan aplikasi di smartphone untuk membuat mesin cuci• Menggunakan aplikasi di smartphone untuk membuat mesin cuci

bekerja

Starbucks • Berencana menghubungkan kulkas dan mesin kopi milik mereka
dengan teknologi yang sama yaitu Internet of Things

• Dapat meningkatkan pelayanan mereka dengan mengetahui apa
saja yang lebih disukai konsumen

• Meramalkan kebutuhan stock barang (kopi,dan lain-lain)
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