
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

 Internet sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian manusia terutama pada

daerah  perkotaan.  Internet  digunakan  untuk  berbagai  keperluan  mulai  dari

mencari informasi, menyebarkan informasi, mengirim e-mail,  menerima e-mail,

berbincang secara online, melakukan transfer baik berupa unduh maupun unggah

dan sebagainya.  Kegiatan lain yang dahulunya belum melibatkan Internet, pada

saat ini  sudah melibatkan Internet seperti  melihat  acara televisi,  mendengarkan

musik,  melakukan  panggilan  telepon  dan  sebagainya.  Bahkan perusahaan

komunikasi  seperti  televisi,  radio  maupun  telepon  menyediakan  fitur  yang

melibatkan Internet untuk menarik pelanggan.

 Internet  merupakan  suatu  sarana  yang  didasarkan  pada  keberadaan

jaringan  komputer.  Jaringan  komputer  secara  otomatis,  sadar  atau  tidak  sadar

masuk dalam lingkungan kehidupan yang sangat dekat dengan manusia. Televisi,

radio,  telepon  dan  sebagainya  melibatkan  jaringan  komputer.  Di  Indonesia,

perusahaan komunikasi seperti Telkom sudah mengembangkan fitur telepon yang

semula berupa telepon biasa menjadi voip. Siaran televisi dan radio yang semula

menggunakan  teknologi  terestrial  dikembangkan  menjadi  televisi  dan  radio
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streaming. Secara tidak sadar pelanggan diajak menggunakan teknologi jaringan

komputer yang dikemas dalam bentuk Internet.

 Aktivitas penting yang menyertai kegiatan manusia dalam berkomunikasi

menggunakan Internet adalah  transfer file. Kegiatan  transfer file meliputi unduh

file maupun  unggah  file.  Unduh  file adalah  kegiatan  mentransfer file dari

komputer  dalam  sistem  jaringan  menuju  komputer  lokal.  Unggah  file adalah

mentransfer file dari komputer lokal menuju suatu komputer lain dalam sistem

jaringan.  File yang ditransfer sesuai dengan keperluan bias berupa citra, audio,

video dan sebagainya.  Ukuran  file yang  ditransfer juga bervariasi  dari  ukuran

kecil sampai ukuran yang sangat besar seperti file iso.

 Aktivitas  transfer file dapat  dilakukan  menggunakan  beberapa  protokol

jaringan.  Beberapa  protokol  seperti  HTTP,  HTTPS,  FTP,  SCP  dan  TFTP

mendukung  proses  unduh  dan  unggah.  Masing-masing  punya  perilaku yang

berbeda-beda dalam melakukan proses  transfer file. Protokol HTTP dan HTTPS

biasanya  dapat  digunakan  untuk  transfer file tanpa  melakukan  login.  Protokol

FTP biasanya digunakan untuk proses transfer file melalui proses login, walaupun

bisa diatur tanpa melakukan proses  login. Protokol SCP biasa digunakan untuk

proses  transfer file dengan melibatkan faktor keamanan data yaitu enkripsi dan

dekripsi.

 Proses  transfer file memerlukan  koneksi  terus-menerus  (continouos

connection).  Koneksi  terus-menerus  punya  potensi  untuk  menghabiskan
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bandwidth jaringan.  Dengan  demikian  proses  transfer  file dapat  mengganggu

aktivitas  Internet  lain  seperti  browsing.  Oleh  karena  itu  perlu  ditentukan

pemilihan metode yang paling cepat dalam melakukan proses  transfer file baik

unggah maupun unduh.

 Penelitian  analisis  kecepatan  unduh  file menggunakan  berbagai  macam

protokol jaringan mengamati kecepatan unduh file menggunakan berbagai variasi

protokol jaringan seperti FTP, HTTP, HTTPS, TFTP dan sebagainya. Salah satu

yang menarik pada hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan kecepatan unduh

file untuk variasi ukuran file yang berbeda. Perilaku kecepatan unduh file diamati

terjadi pada seluruh protokol jaringan.

 Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan

pengaruh  ukuran  file terhadap  kecepatan  unduh  file.  Penelitian  ini  mencoba

mengembangkan  lebih  lanjut  tentang  pengaruh  ukuran  file terhadap  kecepatan

transfer file.  Ukuran  file dibuat  bervariasi  pada  sekitar  nilai  optimum  hasil

penelitian sebelumnya. Pada pengamatan ini diharapkan akan diperoleh suatu nilai

ukuran file yang baik untuk meningkatkan kecepatan transfer file.

 Selain  variasi  ukuran  file,  pengamatan  juga  akan  dikembangkan  untuk

kecepatan unduh dan unggah  file yang mana pada penelitian sebelumnya hanya

dilakukan pengamatan pada kecepatan unduh file.. Perbedaan perilaku unduh dan

unggah file akan diamati terhadap variasi ukuran file. 
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1.2 Rumusan Masalah

 Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh berbagai

variasi ukuran file pada proses transfer file menggunakan File Transfer Protocol.

Transfer file meliputi unduh dan unggah file.

1.3 Batasan Masalah

 Pada penelitian  ini  ditetapkan batasan masalah  berkaitan  dengan cukup

luasnya lingkup yang bisa dicakup penelitian. Batasan masalah yang ditetapkan

pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

• Protokol  jaringan  yang  digunakan  untuk  memberi  layanan  transfer file

adalah FTP.

• Pengamatan  kecepatan  transfer file dilakukan  pada  proses  unduh  file

maupun unggah file.

• Pengamatan dilakukan untuk proses  transfer file dengan berbagai variasi

ukuran file.

• Pengamatan dilakukan untuk proses  transfer file yang belum mengalami

kompresi.

• Waktu  yang  diperlukan  untuk  proses  login server diabaikan  dalam

pengamatan kecepatan transfer file.
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1.4 Tujuan Penelitian

 Penelitian  analisis  kecepatan  unduh melalui  berbagai  protokol  jaringan

adalah sebagai berikut.

• Menyusun  algoritme  untuk  mengamati  kecepatan   transfer file dengan

memanfaatkan perangkat lunak unduh dan unggah file.

• Menganalisis perilaku kecepatan unduh file pada sistem jaringan komputer

terhadap perubahan ukuran file.

• Menganalisis  perilaku  kecepatan  unggah  file pada  sistem  jaringan

komputer  terhadap perubahan ukuran file

• Mengetahui ukuran file paling baik dalam proses transfer file pada sistem

Jaringan komputer.

1.5 Manfaat Penelitian

 Penelitian yang dihasilkan bermanfaat bagi penyedia layanan file maupun

bagi pengguna layanan file terutama yang berukuran besar. Bagi penyedia layanan

file, penelitian bermanfaat untuk menentukan ukuran file yang paling baik supaya

menghasilkan  kecepatan  unduh  file paling  cepat.  Bagi  pengguna  layanan  file,

penelitian  bermanfaat  untuk  menentukan  ukuran  file supaya  menghasilkan

kecepatan unggah paling cepat. Ukuran file dapat diatur menggunakan perangkat

lunak pemecahan file besar menjadi file berukuran lebih kecil.
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1.6 Target Luaran

 Hasil  penelitian  direncanakan  dilakukan  publikasi  dan  seminasi  pada

kegiatan  ilmiah.  Publikasi  yang  diinginkan  adalah  pada  jurnal  ilmiah  nasional

yang sudah akreditasi. Jika sulit masuk pada jurnal akreditasi, maka paling tidak

bisa masuk jurnal ilmiah nasional.


