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Abs trak
Dewas a in i kita dapat ju mpa i berbagai ISP ( Internet Serv ice Provider ) dengan beragam pa ket layanan yang
bervarias i berdas arkan harga , bandwidth , dan kuota yang mere ka tawa rkan kepada pe langgan. Dala m menja lankan
us aha warung internet ( wa rnet ), keters ediaan bandwidth dan kes tabilan koneks i merupakan s uatu hal yang penting.
Koneks i internet yang digunakan bers ama -s ama me rupakan hal yang bias a. Na mun akan berbeda kis ahnya jika
beberapa us er me merlukan prioritas berupa kes tabilan ping untuk keperluan gaming. Banyaknya pengguna yang
mengaks es s itus dan mengunduh file s ecara bers amaan dapat menyebabkan ping naik s ehingga men imbulkan
ketidaknyamanan untuk pelanggan yang bermain game online.
Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengatas i permas alahan ini, yang pertama ya itu menerapkan
bandwidth manage ment. Bandwidth manage ment adalah pengaturan alokas i bandwidth internet untuk tiap pe langgan,
dengan tujuan penggunaan bandwidth s ecara kumu latif bis a dikontrol dan kita bis a me mberikan prioritas kepada
pelanggan yang me mbutuhkan ping s tabil. Alternatif la in adalah menggunakan pro xy. Pro xy ini nantinya akan berperan s
ebagai local cache untuk konten web, sehingga dalam imp le mentas inya pelanggan akan lebih banyak mengamb il
konten web dari pro xy te rs ebut, bukan dari s erver luar. Dengan demikian, pe ma kaian bandwidth untuk internet a kan
berkurang karena s ebagian konten s udah ter-cache dalam proxy ters ebut.
Tugas Akhir ini akan me mbahas perbandungan dalam kecepatan mengaks es s itus jika menggunakan pro xy
dengan menggunakan s kenario konten dengan protokol http.
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Abs tract
Nowadays we can s ee many Internet Service Prov iders with variat ion of price, a mount of bandwidth, and quota
that they offered to cus tomer. When we running a net café, bandwidth and connection s tability are ma jor co mponent.
Shared connection is a common in net café. But if lt of us er us ing connection altogether at s ame time, h igh of network
us age can cause ins tability in ping that can caus e lagging for ga ming us er.There a re s ome ways to s olve this problem. The
firs t one we can imple ment a bandwidth management. Bandwidth management is a polic y to control the allocation of
bandwidth for every us er. Other way is deploying pro xy s erver as local cahe for web content. Thus , we can reduce
bandwidth usage for access ing internet. This fina l project res ulted fro m page load application that monitor page load
when we acces s ing web with three s cenarios . When us ing proxy, we can achieve fas t acc es s pages , better than without
proxy. Fro m s imulat ion access ing 6 s ites inc ludes detik.co m, ko mpas .com, La zada.co.id, CNN.co m, Alis on.com, and
Paes s ler.com/prtg s hows that we can achieve a fas ter acces s if we us ing proxy.
Keywords : cache, server,proxy, bandwidth, bandwidth management, Internet Sevice Provider
1. Pendahuluan
Dala m us aha warnet, s ering ka li kebutuhan untuk mena mbah kapas itas bandwidth terbentur dengan mas alah
harga yang tidak terjangkau. Alternatif yang dapat dilaku kan yaitu mengimp le mentas ikan pro xy s erver s ebagai konten
cache, s ehingga jika pengguna ingin mengaks es kont en yang s udah pernah di-cache oleh pro xy, pengguna ters ebut tidak
perlu menga mbil konten dari internet, cu kup dari pro xy . Da la m imp le mentas inya, client a kan me minta layanan tertentu
ke pro xy s erver s eperti file, koneks i, aks es web, dan la in -lain. Pro xy s erver akan menanggapi permintaan ters ebut s es uai
dengan aturan filternya. Sebagai contoh, pro xy s erver dapat dis etting untuk menyaring tra fik berdas arkan protokol
HTTP. J ika pe rmintaan client s esuai dengan aturan filter, maka p ro xy akan me minta konten dari s erver tujuan dan
mengirimkannya ke c lient. Para meter yang bis a dibandingkan s aat menggunakan proxy dan tidak menggunakan proxy
adalah DNS T ime , connect time , SSL t ime, wait time, dan rece ive time. Pa ra meter SSL t ime hanya ada s aat kita
mengukur performa dari pro xy s erver s aat pros es caching konten HTTPS. Sedangkan e mpat para meter lain ( wa it t ime,
connect time, DNS time, dan receive time ) bis a dijumpai s aat kita menganalis a load time pada HTTP maupun HTTPS .
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Penelit ian yang dilaku kan oleh penulis menggunakan operating system Ubuntu s ebagai proxy s erver, d imana
nanti dibandingkan dua proxy server yang s alah s atunya menggunakan Squid vers i 2.7 dan s erver lain menggunakan
Squid vers i 3.4. Batas an yang dilakukan dala m penelit ian ini hanya terpaku pada Squid 2. 7 dan 3.4 yang diinstall pada
OS Ubuntu 32 bit. Squid vers i 3.4 adalah vers i Squid yang terbilang baru, s edangkan Squid 2.7 adalah vers i la ma
namun dipandang s udah s tabil. Nantinya a kan dibandingkan performa mas ing -mas ing Squid berdas arkan para meter
berupa page load. Secara garis bes ar, berikut ini s kenario yang dijalankan dalam Tugas Akhir penulis :
a) Membandingkan perfo rma s is te m yang menggunakan Squid 2.7 dan 3.4 dan tanpa Squid berdas arkan
parameter kecepatan mengaks es s itus dengan menggunakan add-ons Page Load Time.
b) Membandingkan performa Squid 2.7 dan 3.4 berdas arkan parameter k ecepatan mengak ses situs dengan.

2. Das ar Teori
2.1 Proxy Server [1]
Proxy s erver adalah s erver yang berfungs i menyampaikan permintaan us er dalam mengaks es konten web.
Server ini bis a berfungs i juga dalam menyimpan cache konten yang s ebelumnya pernah diaks es oleh pengguna.
Sehingga bila ada pengguna lain yang membutuhkan ko nten ters ebut maka proxy s erver akan mengambil konten
ters ebut di penyimpanan dan menyampaikannya ke pengguna tanpa harus mencari terlebih dahulu di web server
as linya. Fungs i lainnya dari proxy s elain s ebagai konten caching yaitu bis a digunakan s ebagai web filtering s ehingga
pengguna proxy tidak dapat mengaks es beberapa s itus yang dianggap berbahaya.
2.2 Squid Sebagai Proxy Server[2]
Squid adalah aplikas i s erver gratis , open s ource, dan me miliki performa tinggi. Aplikas i ini s ering digunakan
untuk menerima pe rmintaan konten web dari pengguna dan mengamb il konten ters ebut untuk dis ampaikan
kepada pengguna. Dengan kata la in, Squid ini berfungs i s ebagai perpanjangan tangan atau proxy. Kegunaan
yang kedua, Squid menyimpan dan me mbe rikan konten web yang pernah d iminta pengguna dari loca l s torage.
Jika permintaan terhadap s uatu konten terpenuhi, maka permintaan kedua terhadap konten yang s ama tidak
perlu menga mbil dari webs ite s erver, tapi cu kup dengan mengamb il konten ters ebut dari local dis k. In ilah yang
dis ebut dengan pros es caching konten .
2.2 Vers i Squid yang digunakan
2.2.1 Squid vers i 2.7
Vers i Squid Stable 2.7 adalah vers i s tabil s quid 2 yang paling terakhir.Ve rs i Squid ini d igunakan untuk
pengguna yang mengutamakan performans i dalam caching trafik dengan s kala bes ar.
1. Cache authentication yang berdas arkan s ource IP addres s .
2. Support ZeroPenalty Hit yang menerapkan QoS pada trafik ups tream.
2.2.2 Squid vers i 3
Vers i lanjutan dari Squid vers i dua yang me miliki fitur leb ih lengkap . Sudah mendukung layanan Internet
Content Adaptation Protocol (ICAP) , s erta Edge Side Includes (ESI) yang me mungkinkan revers e pro xy untuk
mempros es data berbas is XML. Fitur-fitur lain yang ditambahkan yaitu s udah s upport IPV6 dan SSL Bump.
2.3 Page Load Time
Page load time adalah s oftware ta mbahan yang dipas ang pada penjelajah web, yang me mungkinkan pen gguna
untuk mengetahui berapa waktu yang diperlukan untuk me mbuka s atu web . Ko mponen-ko mponen penyus un total
waktu load time adalah redirect, DNS, connect, reques t, res pons e, DOM, interactive, content loaded, dan load event [3].
3. Pemodelan Sis tem
3.1 Model Sis tem
1. Pros es analis a s erver proxy dilakukan pada warnet Atmos phere dengan mengamati parameter page
load.Spes ifikas i s erver untuk proxy Squid 2.7 adalah model Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 Dual Core
mas ing-mas ing 2.90GHz dengan RAM GB. Untuk proxy Squid 3.4 menggunakan AMD Athlon(tm) II X2 245
Proces s or dan memori 2 GB.
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Topologi jaringan yang digunakan s ebagai berikut:

Router yang digunakan untuk percobaan adalah router mikrotik RB 750. Metode yang digunakan dalam
pelaks anaan percobaan adalah s ebagai berikut:
Skenario
Pertama
Kedua
Ketiga

Metode yang digunakan
Pengukuran kecepatan page load dalam mengaks es
konten http tanpa menggunakan proxy
Pengukuran kecepatan page load dalam mengaks es
konten http dengan menggunakan proxy Squid 2.7
Pengukuran kecepatan page load dalam mengaks es
konten http dengan menggunakan proxy Squid 3.4

4. Pembahas an
Pengamatan kecepatan aks es s itus dengan menggunakan add -on Page Load T ime dila kukan dengan tiga s
kenario. Be rikut ini adalah has il dari pengamatan la manya a ks es s itus dengan menggunakan Page Load Time. Situs
yang diamati adalah Detik.com, Lazada.co.id, Kompas .com, CNN.com, Alis on.com, dan Paes s ler.com/prtg.

4.1 Pengamatan kecepatan aks es s itus tanpa menggunakan proxy
Pengamatan dilakukan dengan 20 ka li percobaan mengaks es mas ing mas ing s itus kemudian di tiap percobaan
dicatat waktu yang dibutuhkan u ntuk mengaks es s itus ters ebut. Waktu aks es dapat dilihat di la mbang add-on Page
Load T ime. Be rikut in i tabel has il pengamatan yang beris i data maks imu m, min imu m, dan rata -rata dari 20 ka li
percobaan.
Nama Situs

Statis tik
Minimun

Maks imum

Rata - rata

Detik.com

2.16 detik

5.39 detik

2.96 detik

Lazada.co.id

1.01 detik

4.39 detik

1.61 detik

Kompas .com

3.32 detik

19.50 detik

9.06 detik
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CNN.com

4.31 detik

9.73 detik

4.89 detik

Alis on.com

2.25 detik

7.29 detik

2.88 detik

Paes s ler PRTG

1.56 detik

8.94 detik

3.16 detik

4.2 Pengamatan kecepatan aks es s itus dengan menggunakan proxy Squid 2.7
Skenario menggunakan proxy Squid 2.7, dengan terlebih dahulu mela kukan clear cache pada brows er di tiap
percobaan. Jumlah percobaan mas ih s ama ya itu 20 ka li, has il percobaan dicatat dan dihitung rata -ratanya. Berikut
ini has il percobaan jika menggunakan Squid 2.7
Nama Situs
Detik.com
Lazada.co.id
Kompas .com
CNN.com
Alis on.com
Paes s ler PRTG

Minimum

Statis tik
Maks imum

Rata - rata

1.84
0.85
1.38
2.17
1.46
1.08

3.11 detik
1.47 detik
13.11 detik
7.11 detik
6.61 detik
3.27 detik

2.37
1.02
5.09
4.22
2.49
2.42

detik
detik
detik
detik
detik
detik

detik
detik
detik
detik
detik
detik

4.3 Pengamatan kecepatan aks es s itus dengan menggunakan proxy Squid 3.4
Skenario percobaan menggunakan Squid 3.4 mas ih s ama dengan percobaan menggunakan Squid 2.7 di atas . Has il
percobaan untuk s kenario ini adalah s ebagai berikut:
Statis tik
Nama Situs
Minimun

Maks imum

Rata - rata

Detik.com

1.56 detik

3.68 detik

2.17 detik

Lazada.co.id

0.89 detik

2.01 detik

1.23 detik

Kompas .com

4.05 detik

9.32 detik

5.08 detik

CNN.com

1.66 detik

8.38 detik

3.90 detik

Alis on.com

1.24 detik

4.32 detik

2.51 detik

Paes s ler PRTG

1.63 detik

4.76 detik

2.64 detik

5. Kes impulan
Ses uai dengan s imulas i dan analis is yang telah dilaku kan, maka dapat dia mbil beberapa kes impulan s ebagai
berikut :

1. Pengimple mentas ian pro xy s erver terbukt i dapat meningkatkan e fis iens i dala m penggunaan bandwidth
internet, jika d ibandingkan dengan s istem yang tidak menggunakan proxy s erver s es uai has il pengamatan
berikut:
a. Pada pengimplementas ian proxy dengan Squid 2.7 didapat has il pengamatan kecepatan mengaks es
yang lebih cepat jika dibandingkan s is tem yang tidak menggunakan proxy s erver.
b. Has il pengukuran rata-rata kecepatan aks es webs ite Detik.com dengan menggunakan proxy Squid
2.7 adalah 2.37 detik, dibandingkan dengan 2,96 detik jika tanpa proxy. Untuk Lazada.com
perbandingannya adalah 1.61 detik dibanding 1.02 detik. Untuk Kompas .com perbandingannya 9.06
detik dibanding 5.09 detik. Untuk CNN.com dan Alis on.com mas ing mas ing 4.89 detik dan 2.88 detik
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s aat tidak menggunakan proxy dibandingkan 4.22 detik dan 2.49 detik s aat mengg unakan proxy.
Selanjutnya untuk Paes s ler.com/prtg adalah 3.16 tanpa proxy dan 2.42 jika menggunakan proxy
Squid 2.7
c. Has il pengamatan kecepatan aks es webs ite jika me mbandingkan s is tem yang menggunakan proxy s
quid 3.4 dan tanpa proxy menunjukkan kes impu lan yang s ama. Sis tem yang menggunakan proxy
terbukti lebih cepat dala m mengaks es webs ite jika d ibandingkan dengan yang tidak menggunakan
proxy. Untuk mengaks es detik.co m jika tanpa pro xy dibutuhkan 2.96 detik na mun jika menggunakan
proxy Squid 3.4 adalah s ela ma 2.17 detik. Untuk s itus La zada.co m, Ko mpas .co m, CNN.co m,
Alis on.com, dan Paes s ler.co m/prtg mas ing -mas ing adalah 1.23 detik, 5.08 detik, 3.90 detik, 2.51
detik, dan 2.64 detik.

2. Jika s is tem yang menggunakan proxy Squ id 2.7 dibandingkan dengan s is tem yang menggunakan pro xy
Squid 3.4, ma ka a kan didapat has il kecepatan aks es s itus yang tidak jauh beda, namun keduanya lebih baik
jika dibandingkan dengan s is tem yang tidak mengimplementas ikan proxy.
5.2 Saran
Untuk menjadikan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik, penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya:
1.
2.
3.

Pennggunaan aplikas i yang lebih detail dalam mengamati kecepatan dalam mengaks es webs ite.
Penambahan pengguna yang mengaks es internet agar cache hit di proxy s emakin tinggi.
Penggunaan vers i s quid yang bis a menyimpan konten https agar dapat menyimpan konten youtube dan s
itus yang s udah s upport SSL
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