
JUSI Vol. 1, No. 1 ISSN 2087-8737 
Februari 2011 

33 

BitTorrent: Alternatif Metode Bagi-Pakai 
Sumberdaya dalam LAN Kampus 

Mursid W. Hananto 

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Ahmad Dahlan 
Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Janturan, Yogyakarta 
Email : toxyn@uad.ac.id  
 

ABSTRACT  Among many reasons that serve as the background for computer networks 
development, the ability to make computer network users communicate to each other 
and share resources on their respective equipment to other network users were the 
primary ones. When users want to share their file, most of the networks currently use 
client-server method. This method of resource sharing created high demands of 
bandwidth for the network traffic, mainly because a file server has to serve many clients 
at once, clients which transfer the files from or to the server. Peer-to-peer type of 
connection with small modifications can become an alternative to solve the problem. 
This paper discuss about the usage of BitTorrent method which based on distributed 
peer-to-peer connectivity to share large files compared to other connectivity methods in a 
local area network (LAN). This limited examination of connectivity methods resulted in 
a recommendation that the BitTorrent method is a feasible alternative to be considered 
for implementation in a specific computer networks which often share file resources, 
especially large files. The implementations can be done using various BitTorrent client 
available in the Internet or custom-made BitTorrent based on standard specifications 
and source code from BitTorrent Inc. 
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1 Pendahuluan  

Jaringan Internet yang menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia 
merupakan sebuah gudang informasi yang dapat dikatakan tidak ada batasnya. 
Salah satu diantara cara-cara untuk memanfaatkan Internet sebagai gudang 
informasi adalah dengan berbagi-pakai sumberdaya yang dimiliki kepada 
pengguna lain. Karena pada dasarnya Internet adalah kumpulan jaringan 
komputer yang dihubungkan dengan protokol TCP/IP, maka untuk dapat 
berbagi-pakai sumberdaya dalam jaringan diperlukan adanya ketersediaan 
sumberdaya dan hubungan antar komputer atau perangkat lain dalam jaringan. 
Khusus untuk menghubungkan komputer dalam jaringan dapat dilakukan 
dengan menggunakan bermacam-macam peralatan dan medium komunikasi 
fisik antar komputer atau perangkat dalam jaringan, dengan beragam protokol 
komunikasi, berbagai aplikasi, serta berbagai topologi jaringan. Metode yang 
digunakan dalam jaringan dapat berupa client-server, peer-to-peer, thin-client, dumb 
terminal, ataupun kombinasi. 

Salah satu sumberdaya yang paling banyak dibagi dalam suatu jaringan 
komputer adalah file. Bila terdapat sebuah komputer yang secara khusus 
difungsikan sebagai ‘gudang’ file yang nantinya akan melayani pengambilan 
atau peletakan file di komputer tersebut sesuai aturan tertentu, maka komputer 
tersebut biasanya disebut dengan file server. Karena semua komputer lain 
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mendapatkan layanan dari file server tersebut, maka komputer lain disebut 
dengan client, sehingga metode hubungan yang terjadi disebut dengan client-
server (CS). Setiap kali client mengambil atau mengirim file ke file server, pada 
dasarnya alokasi penggunaan jaringan diserahkan kepada client tersebut sampai 
prosesnya selesai. Masalahnya, file yang ditransfer bisa jadi sangat besar 
sehingga sebuah client dapat mendominasi bandwidth jaringan beberapa waktu 
lamanya. Tentu saja hal ini akan mengganggu pengguna jaringan yang lain. 

Pendekatan lain untuk berbagi pakai sumberdaya file adalah menggunakan 
metode peer-to-peer (P2P). File-file yang akan digunakan bersama disebarkan 
pada semua komputer dalam jaringan. Dengan cara ini, tidak akan ada yang 
menjadi file server secara penuh, karena pada suatu saat sebuah komputer 
menjadi server untuk komputer lain, di saat lain komputer tersebut dapat 
menjadi client yang meminta layanan dari komputer lain. Cara ini sepertinya 
dapat mengatasi masalah pada metode CS, karena beban tidak dipusatkan pada 
satu komputer. Yang menjadi masalah adalah, komputer client yang memang 
tidak disiapkan secara khusus sebagai server tentu saja tidak akan bekerja 
optimal saat memberikan layanan kepada komputer lain (terutama bila lebih 
dari satu), apalagi bila pada saat yang sama komputer tersebut juga berfungsi 
sebagai client. Sekali sebuah koneksi telah terbentuk, maka seperti yang terjadi 
pada metode CS akan muncul masalah penguasaan bandwidth. Tetapi dalam 
metode P2P seperti ini, penyebaran file ke komputer-komputer dalam jaringan 
dapat membuat komputer yang melayani file yang sama jumlahnya bisa lebih 
dari satu, sehingga komputer lain yang membutuhkan file tersebut tidak harus 
mencarinya dari satu komputer saja. Hanya saja, apabila file yang dibutuhkan 
berukuran besar, maka bottleneck seperti pada CS akan tetap terjadi, belum lagi 
terdapat masalah baru yaitu sulitnya mencari komputer mana yang membawa 
file yang dibutuhkan, karena ketiadaan fungsi pencatatan sumberdaya. P2P 
terkoordinasi menggunakan fungsi dari suatu software tertentu memang dapat 
mengatasi masalah pencarian sumberdaya melalui suatu mekanisme tertentu, 
tetapi belum mengurangi masalah yang terjadi dikarenakan penguasaan 
medium komunikasi oleh sebuah komputer. 

Seperti telah disampaikan oleh Cohen (2003), protokol BitTorrent (BT) yang 
diperkenalkan sudah cukup lama (sejak tahun 2003 setelah melalui riset yang 
dimulai tahun 2001) dirancang untuk menjadi metode bagi-pakai data yang 
mengurangi sedapat mungkin beban dari sebuah komputer yang memberikan 
layanan kepada komputer lain sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan 
jaringan. Metode koneksi jaringan BT menjanjikan suatu kelebihan lain bila 
dibandingkan koneksi CS biasa, bahkan bila dibandingkan metode P2P lain 
yang telah ada. Selain mengatasi masalah pencarian sumberdaya file yang 
tersebar di seluruh client, BT juga dapat mengatasi masalah dominasi medium 
komunikasi dalam jaringan. 

Meskipun BT memperlihatkan banyak kelebihan dibandingkan konektivitas 
biasa, ternyata masih belum banyak yang mau menggunakan metode ini 
sehingga terus mengandalkan pada metode CS yang telah lama digunakan. 
Gelombang penggunaan BT sendiri terus meningkat di Eropa dan Amerika, dan 
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mulai menjadi kecenderungan di Asia ataupun di Indonesia. BT terutama 
digunakan untuk berbagi file dari semua jenis, dan hal ini yang menimbulkan 
banyak perdebatan bahkan sampai kepada tuntutan hukum. Kasus terjadi 
karena sebagian pengguna BT menggunakan metode tersebut untuk berbagi file 
yang sebenarnya memiliki hak cipta (copyright), terutama file-file jenis hiburan 
(musik, video, dan sejenisnya). Meski demikian, penggunaan BT sendiri sebagai 
suatu jenis konektivitas berkinerja tinggi tetaplah sah, hanya saja diantara file 
yang dibagi bisa jadi mungkin termasuk yang tidak dapat dipertukarkan begitu 
saja dengan gratis.  

2 Landasan Teori 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, terdapat beragam cara untuk memberikan 
layanan bagi-pakai file kepada komputer lain dalam sebuah jaringan komputer. 
Menurut Tanenbaum (2004), cara yang umum ditemui adalah metode client-
server, dimana sebuah komputer yang telah dirancang dan disiapkan secara 
khusus untuk menjadi pemberi layanan kepada komputer lain (server) 
terhubung dengan komputer-komputer lain (client) dalam jaringan komputer 
yang memerlukan layanan sumberdaya dari komputer pemberi layanan. Server 
tidak akan pernah meminta layanan kepada client, dan client tidak akan 
memberikan layanan kepada server atau client lain. Metode konektivitas seperti 
ini memerlukan penyiapan bandwidth yang sangat besar pada sisi server, selain 
kemampuan memberikan layanan terus-menerus kepada banyak client sekaligus 
dalam jaringan. Metode ini diilustrasikan pada Gambar 1, dimana sebuah server 
melayani beberapa client sekaligus. 

 

Gambar 1. Metode konektivitas client-server 

Metode yang lain adalah peer-to-peer, dimana tidak satupun komputer bertindak 
sebagai server saja atau client saja. Setiap komputer dalam jaringan akan 
memiliki tingkatan yang sama dalam hal berbagi-pakai sumberdaya. Pada suatu 
saat komputer dapat bertindak sebagai pemberi layanan kepada komputer lain 



 

36  |  BitTorrent: Alternatif Metode Bagi-Pakai … 
  Mursid W. Hananto 

dalam jaringan, tetapi pada saat lain komputer tersebut akan meminta layanan 
dari komputer lain dalam jaringan. Karena semuanya dianggap sama, semua 
komputer dalam jaringan kemudian disebut dengan peer. Metode konektivitas 
ini diilustrasikan dalam Gambar 2, dimana beberapa peer saling terhubung dan 
dapat saling bertukar sumberdaya apapun antar sesamanya. 

 

Gambar 2. Metode konektivitas peer-to-peer 

Kedua jenis metode konektivitas di atas pada dasarnya memiliki masalah yang 
serupa, yaitu kemungkinan terjadinya bottleneck pada medium komunikasi saat 
sebuah komputer terhubung secara terus-menerus dengan komputer lain saat 
melakukan transfer data berupa file yang berukuran besar, belum lagi masalah 
yang terjadi apabila ada banyak komputer sekaligus menginginkan layanan dari 
hanya satu komputer saja. Masalah yang mengarah kepada inefisiensi dalam 
utilisasi jaringan ini terlihat semakin jelas saat jaringan semakin banyak 
memiliki komputer, dan jaringan tersebut dipenuhi oleh banyak permintaan 
sumberdaya dari satu komputer ke komputer lainnya. Perlambatan koneksi akan 
semakin terasa, dan pada akhirnya akan menyulut beragam masalah baru dalam 
jaringan tersebut. 

Sebenarnya masih terdapat pilihan metode selain client-server dan P2P. Metode 
lain tersebut adalah dengan menggunakan konektivitas thin-client (TC), metode 
yang berada di tengah CS dan dumb terminal. Tetapi bila dicermati lebih 
mendalam, TC sama sekali tidak cocok untuk berbagi-pakai sumberdaya file dari 
satu komputer ke komputer lain, karena TC sebenarnya ditujukan untuk 
berbagi-pakai sumberdaya komputasi dari server kepada semua client lain. 

Alternatif yang merupakan modifikasi dari metode konektivitas P2P adalah 
metode yang disebut dengan BitTorrent (BT). BT merupakan sebuah metode 
konektivitas yang sedikit berbeda dibandingkan kedua metode terdahulu, karena 
BT menggunakan prinsip P2P terdistribusi (Anonymous2, 2005). Distribusi 



 

 BitTorrent: Alternatif Metode Bagi-Pakai … |  37 
 Mursid W. Hananto 

tidak hanya pada sumberdaya file, tetapi juga pada pengendalian koneksi. BT 
memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan P2P biasa maupun P2P 
terkoordinasi. P2P biasa maupun P2P terkoordinasi menggunakan prinsip 
bahwa sebuah file dapat tersimpan di beberapa komputer sekaligus sehingga file 
dapat diambil tidak hanya dari satu komputer saja. P2P terkoordinasi yang 
memerlukan perangkat lunak khusus memang dapat mengatasi masalah 
pencarian lokasi file yang dibagi-pakai karena perangkat lunak client pada setiap 
komputer saling memberitahukan file apa saja yang dapat disalin kepada 
komputer lain. Meskipun terjadi redundansi file yang dapat mengurangi beban 
sebuah komputer sebagai penyedia file, setiap komputer tetap harus membawa 
salinan lengkap file tersebut, dan komputer lain yang menginginkan file 
tersebut harus terus-menerus terhubung dengan satu komputer pembawa file 
sampai keseluruhan file diambil. Hal ini jelas masih menyisakan masalah pada 
penggunaan bandwidth jaringan yang digunakan, apalagi bila tedapat lebih dari 
satu komputer yang menginginkan sebuah file berukuran besar dari sebuah 
komputer sumber yang sama. 

Pada metode BT seperti dijelaskan dalam (Villareal, 2005), sebuah komputer 
yang memiliki salinan file lengkap dapat memberitahukannya kepada komputer 
lain lewat sebuah situs web, yaitu dengan mempublikasikan sebuah file berisi 
informasi tentang file yang akan dibagi kepada pengguna jaringan yang lain. 
Komputer lain kemudian mengambil file informasi tersebut (bukan file yang 
sebenarnya), kemudian meletakkannya di perangkat lunak client BT di 
komputernya. Setelah file informasi tersebut dibuka, client BT akan mencari 
lokasi tempat salinan file lengkap tersebut, kemudian mulai mengambil 
potongan-potongan file sambil memberitahukan bahwa ia telah memiliki 
potongan file tersebut kepada sebuah komputer dalam jaringan yang 
dikhususkan hanya untuk mencatat informasi potongan file dan lokasi potongan 
tersebut. Komputer-komputer lain yang menginginkan file tersebut juga 
melakukan hal yang sama, dan masing-masing dapat mengambil potongan file 
yang berbeda-beda. Setiap komputer lain yang datang berikutnya akan 
diberitahu lokasi potongan-potongan file tersebut, dan komputer yang 
bersangkutan dapat mengambil potongan-potongan dari berbagai sumber secara 
acak dan tidak memaksakan koneksi terus-menerus ke satu komputer saja. 
Dengan demikian, semakin banyak komputer yang berpartisipasi dalam 
pembagian file tersebut, akan membuat potongan file yang beragam dapat 
semakin tersebar, sehingga sumber pengambilan file menjadi semakin banyak. 
Dengan kata lain, semakin banyak komputer yang bergabung, maka proses 
pengambilan file akan menjadi semakin cepat. Hal ini jelas merupakan 
kebalikan dari semua metode yang lain. Ketika rasio potongan file yang 
disebarkan telah mencapai 100% (seluruh bagian file telah tersebar dalam 
jaringan), maka komputer yang menjadi sumber salinan file lengkap dapat 
menarik diri dari jaringan, atau tetap berada dalam jaringan untuk membantu 
proses distribusi file kepada komputer yang menginginkan. Oleh karena itu 
komputer sumber tidak harus terus menerus terhubung ke jaringan kecuali bila 
belum seluruh potongan file terambil. Gambar 3 mengilustrasikan metode 
konektivitas BT ini secara garis besar. 
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Tidak seperti metode CS, karena menggunakan prinsip P2P, maka BT tidak 
memerlukan komputer server khusus dengan kemampuan tinggi apalagi 
bandwidth yang sangat lebar untuk menjaga agar download tidak melambat saat 
banyak komputer terkoneksi untuk mengambil file berukuran besar dari 
komputer tersebut (Anonymous1, 2005). Komputer pertama sumber salinan file 
lengkap (origin) dapat menjadi penyedia file (seeder) kepada banyak komputer 
lain (peer) tanpa merasa terlalu terbebani karena hanya terhubung dalam interval 
koneksi pendek setiap kali peer lain mengambil potongan file dari komputer 
tersebut. Potongan file yang tersebar dan komputer yang membawanya akan 
dicatat oleh komputer khusus (tracker) yang juga tidak akan terlalu terbebani 
karena hanya terhubung untuk mencatat informasi saja. Beberapa perangkat 
lunak client BT juga dapat difungsikan sekaligus sebagai tracker. Informasi dasar 
tentang file yang akan dibagi-pakai diletakkan dalam suatu file informasi khusus 
(torrent), dari file inilah semua komputer lain dapat memulai sesi pengambilan 
file yang sebenarnya. File torrent dapat diletakkan pada sembarang situs Web 
agar mudah diambil oleh siapapun yang memerlukan. 

 

Gambar 3. Metode konektivitas BitTorrent 

3 Perancangan Eksperimen 

Percobaan penggunaan BT direncanakan dilakukan dalam LAN laboratorium 
komputer, tetapi tetap dengan menggunakan kaidah seperti halnya penggunaan 
BT dalam Internet yang sebenarnya (Tschekov, 2005). Untuk membuat sebuah 
perbandingan yang bersifat terbatas, maka fasilitas koneksi ke Internet global 
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dalam laboratorium harus dihentikan terlebih dahulu agar mendapatkan angka 
yang murni secara internal. Pada awalnya akan dilakukan percobaan melalui 
Internet, tetapi untuk meletakkan beberapa file dalam ukuran besar ke sebuah 
host di Internet ternyata membutuhkan biaya, sehingga diputuskan bahwa 
percobaan dilakukan dalam LAN. 

Rancangan percobaan yang akan dilakukan adalah berupa suatu simulasi 
konektivitas bagi-pakai file dalam sebuah jaringan lokal (LAN). Kondisi LAN 
adalah sebagai berikut: 

(a) 1 server Pentium 4 2,6 GHz dengan OS Windows 2000 Advanced Server. 
(b) 32 client Pentium 4 2,4 GHz dengan OS Windows XP Professional SP2 dan 

Windows 2000 Advanced Server. 
(c) Semua NIC 10/100 dengan chipset VIA Rhine dalam modus full-duplex 

terintegrasi pada board setiap komputer. 
(d) Sebuah Notebook Pentium 4M 1,7 GHz dengan OS Windows XP Home 

SP2, memori 768 MB, dan harddisk PATA 40 GB. 
(e) Semua komputer menggunakan memori Visipro DDR-SDRAM PC-3200 

256 MB, kecuali server yang menggunakan memori 512 MB. 
(f) Semua komputer menggunakan harddisk Seagate 40 GB PATA 7200 rpm, 

kecuali server yang menggunakan harddisk Seagate 80 GB SATA 7200 
rpm. 

(g) Konsentrator LAN berupa switch Allied-Telesyn 10/100 Auto MDI/X. 
(h) Perkabelan LAN dengan kabel Belden UTP Cat5e. 

Sedangkan untuk lingkungan dan material yang akan digunakan dalam 
percobaan pembandingan, ditetapkan beberapa hal sebagai berikut: 

(a) Semua komputer menggunakan alamat IP yang diberikan secara manual, 
bukan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari sebuah server DHCP. 

(b) Komputer server menjadi DNS server bagi semua komputer client dalam 
LAN. 

(c) Semua client XP mematikan Firewall bawaannya.  
(d) Semua client XP mematikan antivirus yang telah terpasang. 
(e) File yang akan dibagi-pakai adalah 8 buah file multimedia berformat XviD 

yang masing-masing berukuran 230 MB, semuanya diletakkan bersama-
sama dalam sebuah folder pada harddisk dengan format NTFS. 

(f) Tidak terdapat sistem proxy/cache ataupun tunneling, karena lalu lintas 
data hanya terjadi di dalam jaringan lokal. 

Rancangan pembandingan dilakukan dalam beberapa sesi yang masing-masing 
menerapkan suatu metode bagi-pakai tertentu. Sesi-sesi tersebut adalah sebagai 
berikut: 

(g) Sesi sharing biasa: salah satu client membuka sebuah folder di media 
penyimpanannya yang berisi 8 file yang akan dibagi-pakai, setting pengguna 
adalah everyone, hak penggunaan read-only, dan setting jumlah pengguna 
yang dapat mengakses adalah unlimited. Semua client lain mencoba 
melakukan download semua file dalam folder yang dibagi. Waktu total 
pengambilan semua file sampai selesai per client dicatat menggunakan 
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pencatat waktu pada Windows, lalu dijumlahkan dengan hasil dari client 
lain untuk kemudian dirata-ratakan. 

(h) Sesi drive mapping: hampir sama dengan sesi sharing biasa, tetapi setiap 
komputer lain melakukan drive mapping pada folder yang di-share oleh 
komputer client yang membawa semua file sumber. Semua komputer lain 
lalu menyalin isi drive hasil mapping ke drive lokalnya sendiri-sendiri secara 
bersamaan. Waktu penyalinan semua file per komputer dihitung dengan 
pencatat waktu bawaan Windows, lalu dijumlahkan dengan hasil dari 
komputer lain untuk kemudian dirata-ratakan. 

(i) Sesi dengan FTP: semua file diletakkan pada komputer server dan dibagi 
menggunakan fungsi FTP server bawaan IIS, setting akses pengguna adalah 
everyone granted, dengan jumlah pengguna unlimited, bandwidth throttling 
tidak dilakukan. Setiap komputer client menggunakan perangkat lunak 
CuteFTP Pro 6 dan melakukan download bersama-sama terhadap semua 
file menggunakan akses anonymous. Catatan waktu per client dijumlahkan 
dan dirata-ratakan. 

(j) Sesi dengan Limewire Pro 4.8.1: Semua file diletakkan dalam salah satu 
client. Semua client menjalankan perangkat lunak P2P Limewire Pro 4.8.1 
dengan setting download unlimited tetapi tidak melakukan Direct Download 
dari sebuah alamat IP tertentu. Client yang membawa semua file membagi 
filenya dengan Limewire Pro tersebut. Waktu mulai download sampai 
selesai per komputer dicatat (tanpa mencatat waktu pencarian sumberdaya 
tersebut), setelah ditotal dengan semua komputer lain lalu dirata-ratakan. 

(k) Sesi yang memanfaatkan BT: Semua client menjalankan perangkat lunak 
Azureus 2.4.0.0 dan Sun Java JRE 1.5, tidak menambahkan plug-in apapun 
kecuali bawaan Azureus, dan fungsi spesifik LAN support dinyalakan. 
Untuk mem-publish file torrent lewat server digunakan Webserver IIS 
bawaan Windows 2000. Komputer server juga menjadi tracker 
menggunakan fungsi bawaan Azureus. Salah satu client akan menjadi 
seeder dari semua file, kemudian semua komputer lain yang menjadi peer 
melakukan download bersama-sama, masing-masing menghasilkan angka 
waktu download yang dicatat lalu nantinya dirata-ratakan. Port standar yang 
digunakan untuk TCP dan UDP adalah default untuk BT yaitu 6881. Fungsi 
akses Universal PnP dimatikan, semua peer menggunakan setting unlimited 
baik untuk download maupun upload, dan tidak menggunakan enkripsi 
pada header paket. 

4 Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan lima sesi bagi-pakai yang dilakukan dalam laboratorium, 
didapatkan beberapa hal menarik yang dapat memperlihatkan kemampuan P2P 
terdistribusi dari BT saat melakukan proses download bersama-sama untuk 
banyak file yang berukuran besar. Secara garis besar, hasil yang diperoleh dapat 
dirangkum dalam dua bagian, yaitu perbandingan dilihat dari segi waktu dan 
kondisi lalulintas jaringan secara keseluruhan.  
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(a) Perbandingan waktu 

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan bagi-pakai file, didapatkan 
rata-rata hasil sebagai berikut (dihitung dari komputer-komputer client yang 
hanya melakukan proses download sampai selesai saja): 

Tabel 1. Waktu rata-rata pengambilan file dalam semua sesi 

No. Sesi Waktu 

1. Sharing biasa 27 menit 19 detik 

2. Drive mapping  48 menit 44 detik 

3. File Transfer (CuteFTP 6.0) 20 menit 31 detik 

4. Limewire Pro 4.8.1 22 menit 42 detik 

5. BitTorrent (Azureus 2.4.0.0) 13 menit 28 detik 

 

(b) Perbandingan kondisi lalulintas jaringan 

15 menit setelah saat sesi-sesi di atas mulai dijalankan, dilakukan suatu usaha 
transfer data (1 file) sebesar 1,2 GB dari komputer server ke sebuah notebook 
yang dihubungkan ke jaringan laboratorium menggunakan konektivitas via 
kabel UTP 100 Mbps ke switch. Server mengirimkan file tersebut via file-sharing, 
dimana salah satu folder dalam notebook telah dibuka agar dapat menerima file 
dari server. Berdasarkan kondisi lalulintas jaringan selama digunakan untuk 
melakukan bagi-pakai file, didapatkan hasil berupa waktu transfer file dari 
komputer server ke notebook sebagai berikut: 

Tabel 2. Waktu pengiriman file ke notebook saat tiap sesi berlangsung 

No. Sesi Waktu 

1. Sharing biasa 20 menit 37 detik 

2. Drive mapping  23 menit 20 detik 

3. File Transfer (CuteFTP 6.0) 18 menit 43 detik 

4. Limewire Pro 4.8.1 21 menit 52 detik 

5. BitTorrent (Azureus 2.4.0.0) 19 menit 35 detik 

 

Beberapa hal penting perlu disampaikan dalam bagian perbandingan dari segi 
waktu. Seperti disampaikan sebelumnya, 31 client secara bersama-sama 
mengakses sekaligus ke salah satu client lain yang menjadi tempat meletakkan 
file-file yang harus disalin oleh komputer lain. Secara keseluruhan, sesi sharing 
biasa memperlihatkan hasil yaitu waktu proses yang terlihat lebih besar bila 
dibandingkan transfer data lokal sehingga transfer data terasa berat, meskipun 
setting pada sharing di komputer pembawa file untuk jumlah user yang 
dibolehkan mengakses adalah unlimited. Dari keseluruhan 31 client yang 
memulai hampir secara bersama-sama proses transfer dari client pembawa file, 
ternyata hanya 14 yang berhasil menjalankan proses penyalinan, dan 5 
diantaranya bahkan gagal menyelesaikan penyalinan. Hasil yang terlihat pada 
Tabel 1 merupakan rata-rata berdasarkan client yang berhasil melakukan 
penyalinan saja.  
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Hasil hampir senada didapat dari sesi drive mapping, bahkan dapat dikatakan 
membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sesi sharing biasa. Sekalipun 
demikian, dalam sesi drive mapping, jumlah keseluruhan client yang berhasil 
menginisialisasi proses penyalinan ternyata lebih banyak daripada dalam sesi 
sharing biasa, yaitu mencapai 22 client, sedangkan jumlah client yang gagal 
menyelesaikan proses penyalinan hanyalah 1 client. Tingkat keberhasilan 
penyalinan memang lebih tinggi daripada sharing biasa, tetapi waktu yang 
digunakan lebih lama. 

Sesi client-server menggunakan protokol FTP memperlihatkan hasil yang sedikit 
berbeda, dimana keseluruhan 32 client berhasil memulai transfer file dari server, 
dan semua client menyelesaikan transfer tersebut. Hanya saja, tidak semuanya 
langsung berhasil menginisialisasi proses tersebut pada usaha pertama, 
melainkan harus mengulang memberikan perintah download beberapa kali 
melalui tombol pada toolbar agar proses pengambilan file dapat berlangsung. 
Secara total, waktu yang dibutuhkan sedikit lebih pendek, dengan tingkat 
keberhasilan pengambilan yang penuh. 

Saat sesi P2P menggunakan Limewire, folder dalam salah satu client yang berisi 
file yang akan diambil kemudian dijadikan folder yang dikonfigurasi sebagai 
folder yang di-share oleh Limewire. Semua client lain kemudian hanya 
menspesifikasikan nama file yang dicari, dan Limewire yang mencarinya sendiri 
di dalam LAN kemudian menawarkan untuk men-download file tersebut. Seperti 
halnya sesi FTP, semuanya berhasil menginisialisasi proses dan 
menyelesaikannya, tetapi beberapa diantaranya tidak langsung dapat 
menemukan client utama pembawa file sekalipun hanya dalam LAN, dan harus 
diberi perintah untuk melakukan pencarian beberapa kali terlebih dahulu. 
Secara keseluruhan, waktu rata-rata yang didapatkan kurang lebih mendekati 
metode transfer file menggunakan FTP.  

Perbedaan baru terlihat jelas setelah menggunakan P2P metode BT dengan 
client Azureus. Setelah semua client mendapatkan salinan file torrent yang 
dibangkitkan oleh client pembawa file yang akan di-download, maka server yang 
berfungsi sebagai tracker kemudian dijalankan, dan seeder pertama adalah salah 
satu client yang membuka sesi BT untuk mulai menerima permintaan download 
dari client-client lain. Seluruh client lain kemudian secara simultan menjalankan 
sesi BT dengan file torrent tersebut, dan sekalipun terdapat client yang telah 
mendapatkan salinan 100%, sesi torrent pada client tersebut dengan sengaja 
tidak dimatikan untuk memberikan dukungan pemercepat download kepada 
client yang belum selesai melakukan leeching dari client-client lain. Hal ini 
menimbulkan efek download simultan untuk setiap client dari semua komputer 
client lain yang juga membawa potongan file yang sama dengan yang 
dideskripsikan dalam file torrent pada setiap client. Dampak lebih jauh yang 
dihasilkan adalah waktu pengambilan file yang lebih pendek untuk setiap client 
dalam jaringan, sekalipun pada beberapa client terasa lambat di awal yang 
kemudian berubah drastis menjadi sangat cepat setelah setiap client memiliki 
persentase file di atas 50%. 
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Kemampuan melakukan download simultan sebuah file dari berbagai sumber 
yang diperlihatkan selama sesi BT ditambah kemampuan pencarian peer lokal 
dalam LAN ternyata tidak memunculkan dampak buruk yang dikhawatirkan 
terjadi, yaitu utilisasi jaringan berlebihan yang membuat pengguna lain tidak 
dapat memanfaatkan jaringan tersebut selama sesi transfer data masih 
berlangsung. Hal ini terlihat ketika notebook yang dikoneksikan untuk 
menerima file dari server menghasilkan waktu yang cukup pendek saat sesi BT 
mendapatkan gilirannya, sekalipun bukan yang paling pendek. 

5 Kesimpulan 

Penggunaan BT dapat mengurangi waktu pengambilan file oleh banyak 
komputer sekaligus, sehingga selain menghemat waktu tentu saja lebih 
menghemat penggunaan jalur komunikasi yang digunakan jaringan komputer 
lokal. BT juga dapat dikonfigurasikan agar tidak memberatkan kinerja aplikasi 
lain dalam jaringan yang juga membutuhkan jalur komunikasi, dengan dampak 
penurunan kinerja BT tetapi dengan mempertahankan kinerja jalur komunikasi 
secara keseluruhan. Hal ini dimungkinkan karena BT bersifat fleksibel, utilisasi 
jalur komunikasi oleh BT dapat diatur dengan cukup mudah langsung dari 
program client BT tersebut, dengan berbagai pilihan optimalisasi yang cukup 
detail pula. 

Hanya saja, eksperimen di atas hanya mensimulasikan keadaan yaitu saat 
banyak komputer menginginkan untuk mengambil file yang sama dalam satu 
saat. Kenyataan dalam penggunaan jaringan komputer sehari-hari menunjukkan 
begitu beragamnya file dan aplikasi yang memanfaatkan jaringan, sehingga 
mungkin diperlukan penyesuaian manakala BT akan digunakan sebagai salah 
satu cara untuk mendistribusikan banyak file dalam suatu jaringan lokal. 

Terdapat catatan khusus untuk perangkat lunak client BT Azureus. Meskipun 
memiliki fasilitas terlengkap dan kemampuan download yang sangat bagus, 
karena harus berjalan di atas platform Java maka dibutuhkan komputer yang 
memiliki performa cukup tangguh, disebabkan Java VM pada Windows yang 
cenderung semakin mengkonsumsi sumberdaya pada komputer apabila 
dijalankan dalam waktu lama.  
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