
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

 Beberapa  penelitian  berkaitan  dengan  kecepatan  transfer data  telah

dilakukan dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Penelitian-penelitian tersebut

berbeda-beda pada objek yang diteliti. Kecepatan transfer file dapat dibandingkan

berdasarkan medium transmisi yang dipakai. Kecepatan  transfer file juga dapat

dibandingkan  berdasarkan  penyedia  layanan  Internet.  Kecepatan  transfer file

dibandingkan dengan variasi protokol. Namun masih belum ditemukan penelitian

yang  membandingkan  kecepatan  transfer file berdasarkan  variasi  ukuran  file

yang dipakai.

 Penelitian  Sugeng  Riyadi  dan  Harjono  tentang  analisis  perbandingan

kecepatan  unduh pada GSM dibandingkan kecepatan  unduh beberapa provider

GSM.  Pada  penelitian  diperoleh  bahwa  ada  perbedaan  kecepatan  unduh pada

provider  yang  dibandingkan.  Pada  penelitian  ini  tidak  disebutkan  protokol

jaringan  yang  digunakan  untuk  proses  unduh.  Analisis  perbedaan  kecepatan

dititikberatkan didasarkan pada perbedaan penyedia layanan seluler.

 Penelitian  Sony Bahagia Sinaga tentang analisis perbandingan kecepatan

transfer data menggunakan kabel UTP dan Wifi dibandingkan kecepatan transfer

data  melalui  dua  medium  transmisi  berbeda.  Pada  penelitian  ini  diperoleh

7



8

hubungan antara jarak dengan kecepatan unduh dan unggah, bahwa semakin jauh

jarak  server maka nilai  kecepatan  unduh/unggah semakin  kecil  dan sebaliknya

semakin dekat jarak  server maka nilai kecepatan  unduh/unggah semakin besar.

Menurut penelitian ini penggunaan kabel UTP menghasilkan kecepatan yang lebih

baik. Penelitian ini membandingkan kecepatan transfer data melalui dua medium

transmisi yang berbeda yaitu kabel UTP dan Wifi.

 Hasil penelitian Gede Wahyudi dan Trisna Hanggara tahun 2013 tentang

analisis perbandingan kinerja antara NFS dan PDC Samba menunjukkan adanya

perbedaan  hasil  antara  dua  protokol  yang  berbeda.  Menurut  penelitian  ini

diketahui bahwa kecepatan  transfer data menggunakan protokol NFS lebih baik

dibanding  Samba.  Pada  penelitian  ini,  transfer data  dilakukan  dengan  teknik

berbagi (sharing) file.

 Penelitian  tentang  implementasi  VPN  PPTP  untuk  integrasi  jaringan

dicoba dirancang integrasi  dua jaringan dengan memanfaatkan protokol  PPTP.

Salah satu yang diteliti pada penelitian ini adalah konsekuensi integrasi jaringan

pada beberapa aspek implementasi jaringan yaitu pertukaran data antar jaringan

menggunakan sharing file, pemendekan jalur routing, koneksi HTTP dan koneksi

basisdata. Pada penelitian ini belum dilakukan pengamatan lebih detail berkaitan

dengan aspek kecepatan  transfer data antara dua mesin yang terhubung melalui

kanal VPN PPTP.

 Penelitian analisis kecepatan transfer data melalui VPN PPTP  mengamati
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pengaruh kompresi dan enkripsi pada transfer data melalui kanal PPTP. Penelitian

belum  memperhitungkan  penggunaan  berbagai  variasi  protokol  jaringan

komputer.  Pada  penelitian  ini  diamati  pengaruh  kompresi  dan  enkripsi  pada

transfer data melalui kanal PPTP menggunakan protokol FTP. Pada penelitian ini,

belum dibandingkan variasi penggunaan protokol jaringan untuk proses  transfer

data melalui kanan VPN PPTP.

 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.  Masing-

masing protokol punya perilaku yang berbeda dalam proses unduh file. Meski pun

perilaku protokol yang digunakan berbeda, namun menghasilkan perilaku unduh

file yang mirip berkaitan dengan variasi ukuran file.  Penelitian ini menghasilkan

kecenderungan protokol paling baik (paling cepat) dalam melayani proses unduh

file.  Penelitian  tidak  mengamati  pengaruh  variasi  protokol  jaringan  pada

kecepatan  unggah  file.  Penelitian  mengamati  tidak  adanya  pengaruh  tipe  file

terhadap kecepatan unduh file.  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.

 Penelitian  yang  dilakukan  dikembangkan  dari  penelitian  sebelumnya

berkaitan dengan kecepatan unduh  file.  Pada penelitian ini akan dikembangkan
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lebih lanjut tentang pengaruh variasi ukuran file pada proses unggah file. Dengan

demikian penelitian dikembangkan untuk dua macam proses  transfer file yaitu

unduh dan unggah file.

 Tidak semua protokol jaringan mendukung proses unduh dan unggah file.

Dengan demikian dipilih salah satu protokol yang dapat mendukung dua proses

transfer file.  Protokol  yang  dipakai  untuk  melayani  transfer file adalah  FTP.

Protokol FTP secara bawaan dirancang untuk mendukung berbagai  fitur  untuk

keperluan transfer file.

 Pertimbangan lain pemilihan protokol FTP untuk melayani  transfer file

adalah  adanya  perangkat  lunak  untuk  proses  unduh  dan  unggah  file yang

mendukung protokol tersebut. Perangkat lunak yang dimaksud adalah wget dan

wput.  Dua  perangkat  lunak  tersebut  dapat  menghasilkan  tampilan  kecepatan

sesaat  dan  kecepatan  rata-rata  transfer file.  Namun  demikian  perlu  disusun

metode untuk mencuplik besaran kecepatan yang dihasilkan proses transfer file.


