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Abstrak

Proses  transfer file merupakan aktivitas  yang sering dilakukan pada saat  menggunakan jaringan Internet.  Transfer file
memerlukan koneksi terus-menerus yang berpotensi menghabiskan bandwidth jaringan. Hal ini dapat mengganggu aktivitas
jaringan Internet lain. Hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya perbedaan kecepatan  transfer file pada ukuran
file yang berbeda. Penelitian bertujuan untuk membandingkan pengaruh ukuran file terhadap kecepatan transfer file.

Penelitian  dilakukan  dengan  metode  pengamatan  terhadap  kecepatan  transfer baik  unduh  maupun  unggah.  Protokol
jaringan yang digunakan untuk transfer file adalah FTP. Protokol FTP mendukung proses unduh dan unggah file. Ukuran
file dibuat  bervariasi  sedemikian,  sehingga  nilai  kecepatan  transfer file dapat  diamati  secara  baik.  Proses  transfer file
dilakukan menggunakan perangkat lunak wget dan wput yang dapat menampilkan hasil kecepatan transfer file.

Penelitian berhasil menyusun metode untuk mengamati kecepatan transfer file menggunakan berbagai variasi ukuran file.
Kecepatan  transfer file cenderung menurun dengan bertambahnya ukuran  file. Pada penelitian digunakan protokol FTP.
Perlu diteliti lebih lanjut untuk jenis protokol lain.

Kata kunci: kecepatan, transfer, ukuran, file

Abstract

 File  transfer process  is an activity that is often done when using the Internet.  Transfer files  require persistent
connections that may consume network bandwidth. It can interfere with the activity of other Internet networks. The results
of previous studies, indicate a difference in file transfer speeds in different file sizes. The study aimed to compare the effect of
the size of the file on the file transfer speed.

 The study was conducted by observing the speed of transfer either download or upload. Network protocol used to
transfer files is FTP. FTP protocol support the process of downloading and uploading files. The file size is varied manner, so
that the value of the file transfer speed can be observed either. File transfer process is done using wget and wput software that
can display the result of the file transfer speed.

 The study successfully devise a method to observe the speed of file transfer using a variety of file sizes. File transfer
speed tends to decrease with increasing the size of the file. In the present study used the FTP protocol. Needs to be further
investigated for other protocol types.

Keywords: speed, transfer, size, file

1 PENDAHULUAN

 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 file 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.

 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.
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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.

 Proses  transfer file memerlukan koneksi terus-menerus (continouos connection).  Koneksi
terus-menerus  punya potensi  untuk menghabiskan  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.  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.

 Ukuran file yang ditransfer bervariasi sesuai dengan keperluan. Yang menjadi pertanyaan,
apakah  ada  perbedaan kecepatan  transfer file terhadap variasi  ukuran  file.  Penelitian  bertujuan
untuk mengamati pengaruh ukuran  file terhadap kecepatan  transfer file.  Lingkup penelitian yaitu:
menggunakan protokol FTP, pengamatan dilakukan baik  proses unduh  file maupun unggah  file,
menggunakan  bervariasi  ukuran  file,  menggunakan  file yang  belum mengalami  kompresi  serta
waktu yang diperlukan untuk proses login server diabaikan.

2 TINJAUAN PUSTAKA

 Beberapa  penelitian  berkaitan  dengan  kecepatan  transfer data  telah  dilakukan  dan
dipublikasikan dalam bentuk jurnal.  Penelitian Sugeng Riyadi dan Harjono  [14] tentang analisis
perbandingan kecepatan download pada GSM dibandingkan kecepatan download beberapa provider
GSM. Pada penelitian diperoleh bahwa ada perbedaan kecepatan  download pada provider yang
dibandingkan.  Penelitian  Sony  Bahagia  Sinaga  [13] tentang  analisis  perbandingan  kecepatan
transfer data menggunakan kabel UTP dan Wifi dibandingkan kecepatan transfer data melalui dua
medium transmisi berbeda. Pada penelitian ini diperoleh hubungan antara jarak dengan kecepatan
download dan  upload.   Hasil penelitian Gede Wahyudi dan Trisna Hanggara  [8] 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  [17] dicoba  dirancang  integrasi  dua  jaringan  dengan  memanfaatkan  protokol
PPTP.  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  [18] mengamati  pengaruh  kompresi  dan
enkripsi pada transfer data melalui kanal PPTP. Pada penelitian ini diamati pengaruh kompresi dan
enkripsi  pada  transfer data  melalui  kanal  PPTP menggunakan protokol  FTP.  Penelitian  analisis
kecepatan unduh  file menggunakan berbagai macam protokol  [19] jaringan mengamati kecepatan
download file menggunakan berbagai variasi protokol jaringan seperti FTP, HTTP, HTTPS, TFTP
dan sebagainya.  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.

 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
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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.

Protokol FTP

 Sekelompok  protokol  yang  saling  terkait  yang  diperlukan  untuk  melakukan  fungsi
komunikasi disebut protokol  suite. Protokol  suite dilaksanakan oleh  host dan perangkat jaringan
baik perangkat lunak, perangkat keras atau keduanya [3]. Salah satu protokol jaringan adalah FTP
(File  Transfer  Protocol).  Tujuan dari  FTP adalah  untuk mempromosikan  berbagi  file (program
komputer  dan/atau  data),  untuk  mendorong  penggunaan  tak  langsung  atau  implisit  (melalui
program)  dari  komputer  remote,  untuk  melindungi  pengguna  dari  variasi  dalam  sistem
penyimpanan  file antar  host,  dan  untuk melakukan  transfer  data  andal  dan  efisien.  Meski  pun
digunakan secara langsung oleh pengguna di terminal, FTP dirancang terutama untuk digunakan
oleh program [12].

 Model  layanan FTP dapat  digambarkan dalam  RFC 959 [12].  Dalam model,  interpreter
user-protocol memulai koneksi kontrol. Koneksi kontrol mengikuti protokol Telnet. Pada inisiasi
pengguna, perintah FTP standar dihasilkan  user-PI dan dikirim ke proses  server melalui koneksi
kontrol. (Pengguna dapat membuat sambungan kontrol langsung ke server-FTP dan menghasilkan
perintah standar FTP mandiri,  melewati  proses  user-FTP.). Balasan standar dikirim  server-PI ke
user-PI melalui koneksi kontrol dalam bentuk tanggapan perintah. 

 Perintah FTP menentukan parameter untuk koneksi data (port data, modus transfer, jenis
representasi  dan.  struktur)  dan  sifat  operasi  sistem  file (menyimpan,  mengambil,  menambah,
menghapus dan sebagainya).  User-DTP atau rancangannya harus "mendengarkan" pada  port data
tertentu.  Server memulai koneksi data dan transfer data sesuai dengan parameter tertentu. Perlu
dicatat bahwa port data tidak perlu di host yang sama yang memulai perintah FTP melalui koneksi
kontrol, tetapi pengguna atau proses  user-FTP harus memastikan "mendengarkan" pada  port data
tertentu.  Seharusnya  juga  dicatat  bahwa  koneksi  data  dapat  digunakan  untuk  mengirim  dan
menerima secara simultan.

Server FTP

 Dalam  jaringan  komputer,  server adalah  komputer  yang  dirancang  untuk  memproses
permintaan dan mengirimkan data ke komputer lain melalui jaringan lokal atau Internet.  Server
jaringan biasanya dikonfigurasi dengan pemroses, memori dan kapasitas penyimpanan tambahan
untuk menangani beban permintaan klien.[2] Pada sistem jaringan komputer, proses transfer  file
salah satunya dapat ditangani melalui protokol FTP. Supaya dapat melakukan proses transfer  file
dengan protokol FTP, user harus masuk pada suatu server melalui proses autentikasi yang biasanya
menggunakan nama  user dan  password tertentu. Setelah berhasil masuk pada sistem server, yang
dapat  dilakukan  tidak  hanya  sekadar  transfer  file tetapi  dapat  melakukan  aktivitas  lain  yang
diizinkan  oleh  protokol  FTP seperti  membuat  direktori,  menghapus  direktori,  menghapus  file,
mengirim file, unduh file dan sebagainya tergantung izin yang diberikan.

 Yang diperlukan untuk proses  transfer file melalui protokol FTP, bagi  server yang harus
memberikan  layanan  adalah  program  server FTP,  sedangkan  bagi  klien  yang  akan  melakukan
koneksi adalah program klien FTP.  Server FTP adalah program yang dapat melayani permintaan
koneksi melalui protokol FTP. Klien FTP adalah program yang dapat digunakan untuk melakukan
koneksi  melalui  protokol  FTP.  Salah  satu  program untuk  Server FTP adalah  ProFTPD.  Untuk
aplikasi klien FTP variasinya cukup banyak baik yang mode teks maupun mode grafis seperti gFTP.
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 ProFTPD (Professional FTP Daemon) merupakan program server FTP yang dibuat untuk
beberapa  varian  Unix  termasuk juga Linux [15].  ProFTPD dibuat  sedemikian,  sehingga mudah
untuk dikonfigurasi.  Konfigurasi ProFTPD diatur dalam dua file yaitu proftpd.conf dan ftpusers
yang keduanya berada di bawah direktori /etc. File proftpd.conf berisi pengaturan konfigurasi untuk
jalannya daemon proftpd, sedangkan file ftpusers digunakan untuk mencatat semua user yang tidak
boleh digunakan untuk login melalui perangkat lunak klien FTP.

Utilitas Unggah dan Unduh File

 Wput adalah utilitas gratis yang mampu unggah file ke ftp-server. Wput berkemampuan non-
interaktif  dan  latar  belakang.  Hal  ini  dapat  melakukan  unggah  file atau  seluruh  direktori  dan
dimaksudkan untuk menjadi klien yang bagus bahkan untuk koneksi yang tidak stabil dan karena itu
wput  akan  mencoba  untuk  unggah ulang  file,  jika  koneksi  putus.  Wput  mendukung  fitur
melanjutkan, sehingga secara otomatis terus  mengunggah dari titik di mana  unggah sebelumnya
berhenti,  yang berarti  pengguna  dapat  mematikan  Wput  kapan  saja  dan akan  (jika  server FTP
remote mendukung, yang paling mungkin terjadi) menyelesaikan unggah file secara parsial. Wput
mendukung koneksi melalui proxy, yang memungkinkan pengguna untuk menggunakannya dalam
lingkungan  yang  hanya  dapat  mengakses  Internet  melalui  proxy  atau  untuk  menyediakan
anonimitas dengan menyembunyikan alamat IP pengguna ke server. Untuk proxy SOCKSv5, Wput
mendukung juga modus mendengarkan, memungkinkan pengguna untuk menggunakan port-mode
FTP melalui proxy. Fitur ini berguna apabila FTP jauh berada di belakang Firewall atau Gateway.
[7]

 Suatu fitur Wput yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk
menampilkan  informasi  kecepatan  unggah ketika  proses  transfer file sudah  selesai.  Informasi
kecepatan  unggah ditampilkan  baris  terakhir.  Pengguna  dapat  mengambil  informasi  ini  secara
terprogram menggunakan sekrip Bash [4] pada sistem operasi Linux.

 GNU  Wget  adalah  utilitas  gratis  untuk  unduh  file secara  non-interaktif  dari  Web,
mendukung protokol HTTP, HTTPS dan FTP serta pengambilan melalui proxy HTTP. Wget adalah
non-interaktif, yang berarti bahwa Wget dapat bekerja di latar belakang, sementara pengguna tidak
login.  Hal  ini  memungkinkan  pengguna  untuk  memulai  pengambilan  suatu  dan  memutuskan
sambungan dari sistem, membiarkan Wget menyelesaikan pekerjaan. Wget telah dirancang untuk
ketahanan  melalui  koneksi  jaringan  lambat  atau  tidak  stabil  jika  unduh gagal  karena  masalah
jaringan,  akan  terus  mencoba  kembali  sampai  seluruh  file diambil.  Jika  server mendukung
regetting, Wget akan memberi instruksi kepada server untuk melanjutkan unduh [10].

 Suatu fitur Wget yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk
menampilkan  informasi  kecepatan  unduh  ketika  proses  transfer  file sudah  selesai.  Informasi
kecepatan unduh ditampilkan baris  terakhir  dalam tanda kurung ().  Pengguna dapat  mengambil
informasi ini secara terprogram menggunakan sekrip Bash pada sistem operasi Linux.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Perangkat Keras

 Konfigurasi jaringan yang diperlukan dalam penelitian ini melibatkan satu server, satu klien,
dan sistem pengkabelan. Pada penelitian ini, sistem pengkabelan diabaikan karena komputer server
dijalankan  pada  VirtualBox  [11].  Server dijalankan  sebagai  komputer  virtual,  sedangkan  klien
dijalankan dari komputer real.
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Gambar 1. Rancangan Jaringan

 Pengaturan  device network pada  komputer  server  menggunakan  Host-Only  Adapter.
Pengaturan  deveice network pada klien diberikan pada antarmuka vboxnet0.  Pengaturan ini  dan
alamat IP sesuai dengan diagram jaringan yang ditunjukkan pada Gambar 1.

 Server berlaku sebagai  server FTP yang melayani proses  transfer file. Antarmuka jaringan
pada  server diberi  alamat  IP  192.168.56.2/24.  Klien  berlaku  sebagai  tempat  untuk  mengukur
kecepatan transfer file. Antarmuka pada klien diberi alamat IP 192.168.56.1/24.

 Komputer  klien  digunakan  untuk  mengukur  kecepatan  transfer file.  Komputer  klien
menggunakan sistem operasi Linux distro Mageia release 4 (Official) for i586. Pada komputer klien
dipasang perangkat lunak wget dan wput. Wget digunakan untuk proses unduh file, sedangkan wput
digunakan untuk proses unggah file. Dua perangkat lunak ini bekerja  secara  command line,  dapat
menampilkan  kecepatan  transfer file yang  digunakan,  dapat  mendukung  proses  transfer file
menggunakan beberapa protokol FTP dan dapat digabungkan dalam suatu sekrip program Bash [4].
Komputer  klien  diberi  alamat  IP 192.168.56.1/24  pada  antarmuka  vboxnet0.  Alamat  IP secara
otomatis akan aktif ketika mesin virtual dijalankan.

 Komputer  server disiapkan untuk melayani permintaan  transfer  file dari  komputer klien.
Komputer  server diatur  supaya  berada  pada  jaringan  yang  sama  dengan  komputer  klien.  Hal
demikian  untuk  mengurangi  pengaruh  translasi  alamat  jaringan  pada  proses  transfer  file.
Diharapkan proses transfer file hanya dipengaruhi oleh perbedaan ukuran file yang digunakan.

 Komputer  server menggunakan  sistem  operasi  Linux  distro Mandriva  2010.  Komputer
Server diberi alamat IP 192.168.56.2/24.  Pemberian alamat IP pada komputer  Server diatur pada
file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.  Supaya kerja  server lebih ringan,  mode kerja yang
diterapkan pada  server adalah mode teks.  Seluruh layanan bekerja pada mode teks dan bekerja
secara  latar.  Layanan  yang  disiapkan  pada  server adalah  layanan  transfer file menggunakan
protokol FTP.

Persiapan File Percobaan

 Pada  penelitian  digunakan  beberapa file  dengan  ukuran  yang  berbeda.  Tipe  file  yang
digunakan  adalah  file  teks.  Jenis  file  teks  merupakan  file  yang  belum  mengalamai  kompresi.
Ukuran file  dipilih yang cukup besar. Sedemikian sehingga kecepatan transfer data dapat diamati
secara lebih baik. Daftar file dan ukuran yang dipakai untuk penelitian disajikan pada Tabel 1.

TABEL 1. DAFTAR FILE TEKS

No file Size (MB)

1 file_100M.txt 100

3 file_200M.txt 200

3 file_300M.txt 300

4 file_400M.txt 400

5 file_500M.txt 500

6 file_600M.txt 600

7 file_700M.txt 700

8 file_800M.txt 800
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9 file_900M.txt 900

10 file_1000M.txt 1000

 File yang digunakan untuk percobaan dibuat secara program menggunakan sekrip Bash [4]
dengan bantuan utilitas cat [16]. Ketepatan ukuran file dapat dijamin secara pasti.

Pengaruh Ukuran File Terhadap Kecepatan Unduh

 Pada  percobaan unduh  file dicoba dilakukan pengunduhan terhadap sepuluh  file dengan
ukuran  yang  bervariasi  seperti  tercantum  pada  tabel  1.  Tiap  proses  unduh  file dilakukan
pengambilan data sebanyak lima puluh kali.  Proses  unduh file dilakukan menggunakan protokol
FTP. Untuk memudahkan pencatatan data digunakan sekrip unduh file yang melibatkan tiga utilitas
utama yaitu wget [10], grep [5] dan awk [6].

 Hasil percobaan unduh file ditampilkan pada Tabel 2 yang berisi nama file, ukuran dan hasil
kecepatan unduh file dalam satuan MBps.

TABEL 2. PENURUNAN KECEPATAN UNDUH

name size Speed (MBps)

file_100M.txt 100,0 48,2

file_200M.txt 200,0 42,3

file_300M.txt 300,0 31,2

file_400M.txt 400,0 35,7

file_500M.txt 500,0 22,5

file_600M.txt 600,0 21,1

file_700M.txt 700,0 22,7

file_800M.txt 800,0 26,5

file_900M.txt 900,0 22,3

file_1000M.txt 1000,0 21,4

 Garfik pengaruh ukuran pada kecepatan unduh file dapat dilihat pada Gambar 2.  Pengaruh
ukuran  file pada  kecepatan  unduh file menunjukkan  bahwa  semakin  besan  ukuran  file,
kecenderungan kecepatan unduh file cenderung semakin kecil.

Gambar 2. Pengaruh Ukuran Pada Unduh File

Pengaruh Ukuran File Terhadap Kecepatan Unggah

 Pada percobaan unggah file dicoba dilakukan unggah terhadap sepuluh file dengan ukuran
yang bervariasi seperti tercantum pada tabel 1. Tiap proses unggah file dilakukan pengambilan data
sebanyak  lima  puluh  kali.  Proses  unggah file dilakukan  menggunakan  protokol  FTP.  Untuk
memudahkan pencatatan data digunakan sekrip unduh file yang melibatkan tiga utilitas utama yaitu

6



wpu [7], grep [5] dan awk [6]. Selain itu diperlukan utilitas lftp [9] untuk penghapusan file pada
server jauh.

 Hasil percobaan  unggah  file ditampilkan pada Tabel 3 yang berisi nama  file,  ukuran dan
hasil kecepatan unggah file.

TABEL 3. PENURUNAN KECEPATAN UNGGAH

name size Speed (MBps)

file_100M.txt 100,0 46,7

file_200M.txt 200,0 47,2

file_300M.txt 300,0 43,7

file_400M.txt 400,0 38,5

file_500M.txt 500,0 38,2

file_600M.txt 600,0 37,1

file_700M.txt 700,0 24,6

file_800M.txt 800,0 25,2

file_900M.txt 900,0 24,5

file_1000M.txt 1000,0 26,2

 Grafik pengaruh ukuran pada kecepatan unggah file dapat dilihat pada Gambar 3. Pengaruh
ukuran  file diuji  pada  tipe  file teks.  Proses  unggah file dilakukan menggunakan  protokol  FTP.
Pengaruh ukuran  file pada kecepatan  unggah file menunjukkan bahwa semakin besan ukuran  file
menyebabkan kecepatan unggah file cenderung semakin kecil.

Gambar 3. Pengaruh Ukuran Pada Unggah File

 Pada  percobaan  ungah  maupun  unduh  file,  kecepatan  cenderung  menurun  dengan
bertambahnya unkuran file. Penurunan kecepatan unduh dari ukuran file 100 MB sampai sampai 1
GB mencapai  56  persen.  Penurunan  kecepatan  unggah  dengan  rentang  ukuran  file yang  sama
mencapai 44 persen.

4 SIMPULAN

 Penelitian  berhasil  menyusun metode  untuk  mengamati  kecepatan  transfer file
menggunakan  berbagai  variasi  ukuran  file.  Kecepatan  transfer file cenderung  menurun  dengan
bertambahnya ukuran file. Pada penelitian digunakan protokol FTP. Perlu diteliti lebih lanjut untuk
jenis protokol lain.
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