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Pendahuluan

Berkembangnya teknologi perangkat bergerak(mobile device) yang semakin konvergen dengan 
teknologi Internet mengakibatkan meningkatnya akses masyarakat terhadap teknologi Internet. Harga 
perangkat  bergerak  yang  semakin  terjangkau  serta  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  terhadap 
telekomunikasi bergerak juga meningkatkan potensi aksesibilitas Internet kepada masyarakat. Namun, 
terbatasnya sumber daya pada perangkat bergerak serta masih tingginya biaya konektifitas nirkabel 
(gprs,3G) membuat munculnya kebutuhan untuk mengadaptasikan  resource(web resource) yang ada 
agar sesuai dengan kemampuan perangkat bergerak yang ada pada umumnya.

Beberapa  standar  telah  ditetapkan  untuk  mengatasi  keterbatasan  kemampuan  perangkat 
bergerak, diantaranya adalah standar WML(Wireless Markup Language) serta XHTML-MP(Extensible  
Hypertext  Markup  Language  Mobile  Profile).  Namun,  tidak  semua  penyedia  situs,  bahkan  hanya 
sedikit penyedia situs yang menyediakan konten dalam kedua format tersebut dengan berbagai alasan, 
hal ini menyebabkan menurunnya tingkat akses Internet melalui perangkat bergerak.

Meski beberapa perangkat bergerak dengan spesifikasi tinggi telah mampu menangani halaman 
web seperti desktop browser, namun harga perangkat yang masih mahal serta ukuran dokumen yang 
besar  membuat  solusi  tersebut  tidak cocok untuk diaplikasikan pada masyarakat  luas.  Hal  tersebut 
membuat  munculnya  kebutuhan akan sebuah aplikasi  yang mampu mengadaptasikan  halaman web 
pada umumnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan perangkat bergerak baik dari segi konektifitas 
(ukuran dokumen yang kecil) , performa (kecepatan dalam memproses dokumen), serta kompatibilitas 
(sesuai dengan format yang didukung oleh perangkat bergerak pada umumnya)

WML

Wireless Markup Language(WML) merupakan sebuah markup language yang diturunkan dari 
HTML(Hypertext  Markup  Language)  yang  berbasis  pada  XML(Extensible  Markup  Language), 
sehingga memiliki aturan yang lebih ketat dibanding HTML [1]. Spesifikasi WML dibuat oleh WAP 
Forum yang  bertujuan  untuk  menampilkan  halaman  web  pada  perangkat  bergerak  yang  memiliki 
sumber daya atau kemampuan terbatas melalui WAP(Wireless Application Protocol) browser. Terdapat 
beberapa spesifikasi WML yang umum digunakan pada perangkat bergerak, diantarnya adalah WML 
1.1  ,  WML 1.2  ,  serta  WML 2.0  .  Meski  WML diturunkan  dari  HTML,  namun  WML memiliki 
beberapa code atau tag yang berbeda.

XHTML Mobile Profile

Extensible Hypertext Markup Language(XHTML) merupakan sebuah markup language yang 
merupakan penggabungan antara HTML dengan XML, atau dengan kata lain HTML yang memiliki 
aturan seperti halnya XML [2]. Sedangkan XHTML-MP (Mobile Profile) merupakan XHTML yang 
diadaptasikan  untuk  digunakan  pada  perangkat  bergerak.  XHTML-MP  digunakan  pada  browser 
perangkat bergerak generasi baru untuk mengatasi keterbatasan dari WML serta untuk mempermudah 
pengembangan  halaman  web  untuk  perangkat  bergerak.  Umumnya  perangkat  bergerak  yang 
mendukung xHTML-MP memiliki sumber daya yang lebih besar daripada perangkat bergerak yang 
hanya mendukung WML 1.1



Related Work

Tidak banyak project atau penelitian yang menangani masalah konversi dari halaman HTML ke 
WML, beberapa diantaranya adalah HTML to WML converter yang dibuat oleh Mark Wilson [3] yang 
memanfaatkan teknologi XSLT (Extensible Style Language Transformation) ,  project  tersebut tidak 
dirancang  untuk  mengkonversi  halaman  HTML secara  langsung  (on  the  fly)  serta  tidak  mampu 
menangani elemen form beserta input didalamnya.

Selain  itu,  terdapat  aplikasi  berbasis  PHP  yang  dibuat  oleh  Mike  Baikov  yang  bernama 
LazyWAP,  aplikasi  tersebut  sangat  sederhana  sehingga  hanya  dapat  menangani  halaman  HTML 
sederhana [4]. Selain itu, terdapat aplikasi konverter on the fly yang dibuat oleh Sébastien Aperghis-
Tramoni  yang  diberi  nama  HTML2WML  (Maddingue)  yang  diimplementasikan  dalam  bahasa 
Perl/CGI  [5].  Berdasar  tulisan  Mark  Wilson,  aplikasi  tersebut  memiliki  kekurangan  dalam 
ketidakmampuan menangani HTML yang tidak valid serta mengeluarkan output WML yang seringkali 
tidak valid [3].

Sedangkan  untuk  konverter  XHTML,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  XHTML transcoder, 
terdapat  lebih banyak implementasinya  yang dapat  digunakan,  meski  dalam bentuk layanan online 
gratis bukan dalam bentuk aplikasi open source (tersedia source untuk dimodifikasi), diantarnya adalah 
Google  Wireless  Transcoder  (gwt)  [6],  mowser[7]  dan  skweezer  [8].  Secara  fungsionalitas,  gwt 
memiliki fungsi sebagai proxy, sehingga mampu menangani situs-situs yang membutuhkan login serta 
menyimpan  session.  Sedangkan  mowser  dan  skweezer  tidak  memiliki  fungsi  tersebut,  namun 
memberikan tambahan fitur seperti tampilan yang lebih bagus, atau menambahkan button pada form 
yang tidak memiliki button (skweezer)

Mobile Gateway

Mobile  Gateway  atau  XHTML/WML  transcoder/converter/transformer  merupakan  sebuah 
aplikasi yang dirancang untuk mengadaptasikan halaman web HTML agar sesuai dengan format yang 
didukung  oleh  perangkat  bergerak,  yaitu  WML  serta  XHTML-MP.  Aplikasi  ini  selain  dapat 
mengadaptasikan halaman web HTML secara langsung (on the fly), juga mengubah URL yang ada di 
dalam halaman  web  secara  otomatis  sehingga  setiap  URL yang  ditelusuri  diakses  melalui  mobile 
gateway secara otomatis, dengan tambahan kemampuan menangani session , aplikasi ini juga berfungsi 
seperti layaknya aplikasi proxy berbasis web

Mobile Gateway dirancang untuk dapat menyesuaikan halaman web HTML baik yang valid 
maupun tidak ke dalam format yang kompatibel dengan WML versi 1.1 serta XHMTL-MP versi 1.0 . 
Untuk fungsi konversi WML, aplikasi ini dirancang agar dapat menangani elemen form beserta input 
didalamnya dengan menambahkan elemen postfield untuk tiap elemen input agar setiap variabel yang 
ada  di  dalam elemen  input  dapat  dibaca  oleh  server.  Sedangkan  untuk  fungsi  konversi  XHTML, 
aplikasi  ini  juga  dirancang  untuk  dapat  menangani  gambar/image  dengan  mengubah  ukurannya 
sehingga  sesuai  dengan  layar  perangkat  bergerak  yang  cenderung  kecil  serta  berfungsi  untuk 
mengurangi ukuran dokumen.

Arsitektur Sistem

Secara umum, arsitektur dari mobile gateway dibagi menjadi 4 komponen utama, yaitu gateway 
, proxy, transcoder/converter, serta image resizer.



Gateway bertugas menangani request dari browser dan memberikan respon dalam format yang 
diminta  browser.  Komponen  Proxy  bertugas  melakukan  request  kepada  situs  yang  diminta  oleh 
pengguna serta mengatur/memanage session dengan server. Komponen  Converter/ Transcoder yang 
merupakan inti dari sistem ini berfungsi mengubah atau mengadaptasi dokumen HTML yang diterima 
ke  dalam  format  yang  sesuai  dengan  permintaan  pengguna  (WML  1.1  atau  XHTML-MP  1.0). 
Sedangkan komponen  Image resizer berfungsi menangani konten yang berupa image (jpeg/png/gif) 
dengan mengadaptasikan ukurannya agar sesuai dengan layar perangkat bergerak.

Dari gambar diatas, dapat diuraikan cara kerja dari sistem ini :

1. Browser (mobile device) mengirim request dengan parameter sebuah alamat situs tertentu

Arsitektur mobile gateway



2. Gateway menerima request tersebut dan meneruskannya ke komponen proxy

3. Proxy melakukan suatu request berdasar alamat yang diminta oleh pengguna, proxy kemudian 
menangani respon yang didapat dari server tersebut, jika server menggunakan session, maka 
proxy memanage session tersebut

4. Proxy meneruskan hasil respon ke komponen lain berdasar tipe konten

a. Jika  konten  bertipe  dokumen  text/html,  maka  dokumen  diteruskan  ke  komponen 
converter/transcoder

b. Jika konten bertipe dokumen image (jpeg/png/gif) , maka dokumen diteruskan ke komponen 
image resizer

5. Dokumen diproses untuk selanjutnya dikembalikan ke gateway

a. Jika pengguna berada dalam mode WML, maka dokumen html disesuaikan agar kompatibel 
dengan  spesifikasi  WML 1.1  ,  jika  pengguna  dalam mode  xhtml,  maka  dokumen  html 
disesuaikan agar kompatibel dengan spesifikasi XHTML-MP 1.1

b. Jika ukuran image/gambar yang diterima melebihi dari nilai maksimum yang diperbolehkan 
oleh sistem, maka ukuran image tersebut diperkecil dengan tetap mempertahankan skala

6. Hasil  pemrosesan  dokumen  dikembalikan  ke  pengguna(browser)  sesuai  dengan  format/tipe 
yang dikehendaki oleh pengguna

Implementasi Sistem

Aplikasi ini diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP 5. Untuk komponen proxy 
(manajemen session dan http request), digunakan class PHProxy yang telah dimodifikasi yang diambil 
dari  project  phproxy,  untuk  komponen  image  resizer  digunakan  class  phpThumbnail  yang  telah 
dimodifikasi yang berasal dari phpclasses.org, class tersebut membutuhkan library php-gd untuk dapat 
berfungsi.

Komponen converter dibangun dengan memanfaatkan fungsi HTML tidy dari library php-tidy 
serta class simple html dom parser untuk memproses dokumen html. Kompenen converter/transcoder 
dibagi menjadi dua class, yaitu class Xhtml , dan class Wml yang merupakan turunan dari class Xhtml. 
Pada class Xhtml, terdapat beberapa fungsi utama yang digunakan kembali oleh class Wml, diantarnya 
adalah :

● validasi struktur html

● konversi URL tidak utuh

● penghapusan atribut tag yang tidak perlu

● penghapusan style serta script

Sedangkan untuk class WML, terdapat beberapa fungsi spesifik agar dokumen HTML dapat 
bekerja dengan baik pada pernangkat bergerak, diantaranya :

● konversi table (atau dapat dikatakan table dihilangkan, karena diubah menjadi line break dan 
paragraph)

● konversi form (dengan menambahkan elemen postfield untuk tiap elemen input yang ada)

● konversi input (menghilangkan atau mengubah tipe input yang tidak didukung oleh WML)

● konversi list dan div (hanya untuk merapikan tampilan)



Analisis

Dalam percobaan yang telah dilakukan, pada umumnya sistem ini dapat bekerja dengan baik 
pada  halaman  yang  tidak  mengandalkan  secara  penuh  fungsi-fungsi  javascript.  Sistem juga  dapat 
menangani  session  dengan  baik  pada  situs-situs  yang  membutuhkan  login.  Sedangkan  untuk  hasil 
konversi, untuk halaman yang telah lulus uji validasi html/xhtml W3C, tidak memiliki banyak masalah, 
namun untuk halaman html yang tidak valid, terkadang muncul masalah jika berurusan dengan table, 
karena  itu  berdasar  beberapa  pengujian,  telah  diambil  keputusan  untuk  menghapus  atau  merubah 
struktur  table  menjadi  struktur  div(xhtml)  atau  paragraph  dan  line  break(wml)  sebelum dokumen 
diproses secara menyeluruh.

Dari  hasil  perbandingan antara  ke empat  situs  yang menawarkan layanan xhtml  transcoder, 
hasilnya adalah sebagai berikut : (ukuran asli, dokumen : 20KB, image 166 KB, script : 15KB, dan 
style : 36KB, total : 237KB)

www.ugm.ac.id Mobile UGM Google gwt mowser skweezer Mobile UGM 
(WML)

dokumen 18KB 13KB 23KB 4KB 15KB

image 29KB 37KB 59KB 80KB -

total 47KB 50KB 82KB 84KB 15KB

Dari pengamatan source yang dihasilkan, google gwt serta skweezer dapat mencapai ukuran 
yang kecil karena menghilangkan whitespace seperti line break maupun tab, sedangkan untuk mobile 
gateway masih menghasilkan prety html (source html yang mudah dibaca) dan mowser menambahkan 
style untuk mempercantik tampilan. Sedangkan untuk penanganan terhadap image, sulit dibandingkan 
karena  setiap  situs  memiliki  aturan  masing-masing  dalam  hal  ukuran  maksimum  image  yang 
diperbolehkan.

Future Work

Implementasi  yang  ada  saat  ini  masih  memiliki  banyak  kekurangan,  diantaranya  mengenai 
masalah  performa  serta  penanganan  terhadap  dokumen  HTML yang  terlalu  besar.  Dalam  kasus 
tersebut, dibutuhkan sebuah metode khusus untuk memecah dokumen yang besar menjadi beberapa 
bagian sehingga dapat diakses oleh perangkat bergerak dengan sumber daya yang kecil.

Selain itu, tampilan yang berubah dan tidak sesuai dengan desain navigasi yang sesuai dengan 
perangkat bergerak, membutuhkan sebua penanganan khusus seperti penggunaan template pada situs-
situs tertentu, sehingga tampilan menjadi lebih sesuai.Untuk meningkatkan performa dan skalabilitas, 
penggunaan  cache  ke  depannya  akan  sangat  meringankan  beban  server  terutama  untuk  halaman-
halaman web yang cenderung status

Untuk saat ini, kemampuan deteksi browser yang dimiliki sistem ini masih sangat sederhana, 
yaitu hanya mengandalkan variable HTTP_ACCEPT yang kurang akurat. Dengan mekanisme deteksi 
yang lebih baik, diharapkan nantinya sistem dapat memberikan tampilan yang paling optimal sesuai 
dengan kemampuan browser dan perangkat bergeraknya.



Kesimpulan

Tingginya angka pertumbuhan penggunaan perangkat bergerak serta berkembangnya teknologi 
komunikasi nirkabel menjadikan pengguna perangkat bergerak menjadi pengakses Internet potensial. 
Namun demikian, masih tingginya biaya koneksi nirkabel serta kurangnya dukungan para penyedia 
situs terhadap konten khusus perangkat bergerak membuat para pengguna perangkat bergerak enggan 
mengakses  Internet  melalui  perangkat  bergerak.  Salah  satu  penyebab  kurangnya  dukungan  para 
penyedia situs web terhadap perangkat bergerak adalah adanya perbedaan teknologi yang digunakan 
sehingga menimbulkan biaya dan waktu tambahan untuk pengembangan dan perawatannya.

Mobile Gateway merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang dan dikembangkan 
untuk dapat mengadaptasikan situs yang sudah ada agar dapat diakses oleh perangkat bergerak tanpa 
adanya  biaya  dan  waktu  pengembangan  khusus.  Dengan  kemampuan  konversi/transcoding  dari 
dokumen HTML(baik yang valid maupun tidak) menjadi dokumen yang kompatibel dengan spesifikasi 
WML 1.1 maupun XHTML-MP 1.0 , aplikasi ini diharapkan dapat memperluas cakupan akses situs 
yang sudah ada tanpa adanya biaya dan waktu pengembangan tambahan.

Dari hasil pengujian, aplikasi ini mampu menangani situs pada umumnya, terutama situs yang 
tidak  memiliki  ketergantungan  fungsi  terhadap  script  khusus(javascript)  meski  tampilan  yang 
dihasilkan menjadi berbeda dengan desain yang telah dirancang (karena menghilangkan style), namun 
demikian  hal  tersebut  justru  mampu  mengurangi  ukuran  dokumen  sehingga  dapat  menghemat 
bandwidth.  Kemampuan  menangani  session  yang  dimiliki  oleh  aplikasi  ini  juga  membuat  akses 
terhadap  situs  yang  membutuhkan  log  in  dimungkinkan  sehingga  tidak  mengurangi  aksesibilitas 
terhadap suatu situs.
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