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ABSTRAK

Dalam perancangan proxy sebagai sistem penghematan bandwidht ini timbul beberapa

masalah, antara lain mengenai bagaimana cara penginstalasian ubuntu server dan konfigurasi

perangkat keras yang dapat berjalan dengan baik, serta bagaimana membuat sebuah proxy yang

sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari pembuatan proxy server ini adalah supaya bisa menghemat

bandwidht yang ada pada pangeran net agar client merasakan internet yang cepat dengan

bandwidht yang seadanya.penelitian dan implementasi sistem ini di lakukan pada pangeran net

pada tanggal 15 juni sampai 15 juli 2012. Dengan pengujian pada proxy yang telah di rancang di

ketahui bahwa proses caching yang dilakukan proxy dapat menghemat bandwidht yang tersedia.

Kata kunci :Proxy,lusca,squid,server,ubuntu,penghematan,bandwidth,linux,internet,jaringan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi mengalami

perkembangan yang pesat dari tahun ketahun. Teknologi informasi seperti jaringan computer

memberikan kemampuan sebagai media komunikasi yang dapat mempercepat proses kerja baik

dqari sego waktu maupun ruang. Selain itu teknologi informasi dapat mempermudah dalam

mengakses sebuah informasi. Sehingga perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh

dalam segala kehidupan manusia. 

Teknologi computer seperti jaringan internet mengisi banyak hal penting dalam

kehidupan manusia. Dengan menggunakan teknologi jaringan internet masyarakat dapat

berkomunikasi secara elektronik, belanja secara online, transaksi per bank kan, dan mencari

berbagai informasi akan kebutuhan bisnis. Dengan banyaknya kegiatan manusia terhadap akses

internet sehigga meningkatkan kebutuhan manusia dalam hal mengakses internet secara mudah

dan cepat.

Hal yang menjadi masalah adalah masih mahalna bandwidht yang ada di Indonesia

sehingga untuk mendapatkan internet yang cepat dan murah masih tergolong susah. Sebagai



contoh dalam ISP/RT/RW (rukun tetangga/rukun warga) net bahkan warnet (warung internet)

adalah penyedia sumber daya bandwidth dan juga kecepatan akses internet. Semakin banyaknya

pelanggan ISP/RT/RWnet/warnet, tentunya membutuhkan bandwidth yang cukup besar.

Pelanggan dengan pengguna internet seperti volume surfing atau browsing di internet yang

cukup besar, mendownlod file-file berukuran besar dan streaming video dari web sharing video

yang tentu saja membutuhkan bandwidht yang cukup besar, dengan bandwidht yag cukup besar

ini tentu menciptakan biaya yang cukup besar juga untuk pembelian bandwidth.

Salah satu teknologi jaringan computer yang membantu koneksi ke internet dan

pembagian bandwidth untuk tiap cleant adalah proksi server. Dalam prosesnya seringkali proxy

server ini di manfaatkan sebagai cache server karena fungsinya juga meliputi dalam hal cache

objek atau konten internet. Teknologi cache server merupakan teknologi caching yang

memungkinkan cache objek atau conten internet dapat diakses oleh beberapa pengguna yang

terhubung dalam server.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka yang menjadi masalah adalah

bagaimana merancang sebuah sistem dengan menggunakan lusca Head proxy pada ubuntu server

sebagai cara penghematan bandwidth yang ada.

Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis, maka ruang lingkup permasalahan

dalam merancang sistem ini antara lain:

1. Bagaimana menginstal mengkonfigurasi ubuntu server yang akan dijadikan proxy server

2. Bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi lusca head proxy

3. Bagaimana mengkonfigurasi client agar bisa menggunakan proxy dengan baik

Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem penghematan



bandwidth dengan menggunakan lusca head proxy pada ubuntu server serta

mengimplementasikannya dalam sebuah jaringan.

Manfaat penyususnan penelitian ini adalah mengefisiensikan bandwidth yang adda

sehingga lebih hemat dan lebih cepat dengan menggunakan lusca head proxy.

LANDASAN TEORI

Definisi Bandwidht 

Bandwidht (disebut juga data transfer atau site traffic) adalah data yang keluar +

masuk/upload+download ke accun anda. Bandwidth pada umumnya menggunakan nilai dalam

satuan bits/detik atau bytes/detik, hal ini sangat penting untuk mengukur jumlah input output

(I/O) sebuah alat. Sebagai contoh sebuah modem kabel yang mampu mentransfer data lebih

banyak tiap detiknya dan biasanya memiliki bandwidth sekitar 200-1000 Kbps. T1, sebuah jalur

sambungan internet mampu mentransfer data sampai dengan 1.5 Mbps/lebih. Beberapa

perusahaan web osting menawarkan data transfer yang tidak terbatas, bandwidth yang lebih

besar akan memakan biaya yang lebih besar dan menggunakan sumber daya server

(memory,hard disk dll) yang lebih besar, jadi apabila ada perusahaan web osti ng yang

menawarkan data transfer yang tidak terbatas dengan harga yang murah maka perusahan itu tidak

akan mampu bertahan dibisnis ini dengan waktu yang lama.

Pengenalan Lusca Head Proxy

Lusca head proxy atau lebih dikenal dengan lusca merupakan cabang dari pengembangan

squit-2. Proyek lusca bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dalam bisnis kode squit-2,

sementara tetap mempertahankan fungsi squit-2 dan stabilitasnya. 

Lusca mendukung mayoritas HTTP/1.0 dan HTTP/1.1 protokol dan konstruksi cacheing

termasuk ETag/varian entitas. Lusca juga mendukung HTTP content load balanching, file over,

intelligent request/replay routing, kinerja tinggi memory dan disk caching, sistem control akses

terlalu pleksibel, dukungan untuk kedua kinerja tinggi maju dan mundur mode proxy, hal ini

mendukung berbagai protocol clustering, termasuk ICPv2, ICPv3 Carp dan HTCP baik untuk

clustering dan control. Lusca mendukung Cisco itersepsi WCCPv2 di kedua perangkat lunak dan

perngkat keras mode forwarding. (baron, mbah. 2011. Apa itu lusca?.



http://mbahbaron.wordpress.com/2011/07/09/apa-itu-lusca/. 20 Mei 2012)

Adapun perbandingan manfaat proxy (Lusca) dan tidak menggunakan proxy dapat dilihat

pada table dibawah ini.

Manfaat
Menggunakan Lusca Head 

Proxy
Tanpa Proxy

Mempercepat akses ke 

resource
Ya (menggunakan cache) Tidak

Pemblokiran URL situs 

tertentu
Ya Tidak

Firewall Ya Ya (Aplikasi pihak ketiga)

Connection Sharing Ya Tidak
Tabel 1. Perbandingan manfaat Lusca Head Proxy

METODE PENELITIAN

Merancang Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang akan dirancang oleh penulis adalah seperti berikut:

Gambar 1. Perancangan topologi jaringan
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Pembahasan Sistem

Instalansi Lusca Head Proxy

Untuk melakukan instalasi lusca sebelumnya dilakukan instalasi paket-paket ang
diperlukan. Sebelum instalasi dilakukan, sebelumnya lakukan update sistem dengan mengetik
kode berikut:

root@pangeranProxy:/home/pangeran# sudo apt-get update-y
kode tersebut akan melakukan update terhadap sistem dan akan menjawab “yes” pada

pilihan yang akan muncul. Setelah selesai maka aka nada tulisan done.
Selanjutnya lakukan instalasi squid dengan perintah berikut:
root@PangeranProxy:/home/pangeran# sudo apt-get update-y install squid



Pengujian pada client

Sebelum melakukan pengujian terhadap proses caching proxy, pertama kali lakukan
pengecekan dari client apakah proxy yang dibuat sudah berjalan dengan baik dengan cara
membuka browser pada alamat http://proxy.jaringanwarnet.com/,apabila proxy telah berjalan
dengan baik, maka proxy tersebut akan terdeteksi.

Kemudian lakukan pengetesan apakah proxy sudah bisa melakukan caching dengan baik

atau belum, buka http://speedtest.cbn.net.id pada brower, dan lakukan pengukuran kecepatan

bandwidth.

Setelah melakukan test kecepatan bandwidth, lakukan lagi test tersebut pada client yang

berbeda, apabila proxy sudah benar dalam melakukan caching file maka test kecepatan ini akan

terlihat seolah lebih cepat.

Selanjutnyya lakukan pengujian proxy terhadap caching video, dalam hal ini penulis

memilih situs metacafe. Penulis memilih sebuah video sebagai percobaan yaitu dengan alamat

http://www.metacafe.com/watch/877176/the_lord_of_the_rings_online_riders_of_rohan_episode

_2_beh/.

Ketika video itu dimainkan maka akan terasa berat dan mengalami patah-patah, tapi

ketika video tersebut selesai dan proxy melakukan caching maka ketika video tersebut dimainkan

pada client yang berbeda, video tersebut tidak terasa berat ataupun patah-patah.

Setelah itu lakukan pengujian caching terhadap file, dalam hal ini penulis melakukan

pengujian pada salah satu file di situs http://www.indowebster.com dengan mengunduh file

tersebut. Pada saat pertama kali melakukan pengunduhan, kecepatan transfer file tersebut

berkisar antara 53KB/sec.

Setelah file tersebut selesai di unduh, lakukan pengujian pada client yang berbeda dengan

cara mengunduh ulang file tersebut, dalam hal ini setelah penulis melakukan pengunduhan

terhadap file tersebut, kecepatan dalam mengunduh file tersebut mencapai 1,7 MB/sec.



Penghematan Bandwidht

Dari beberapa sample video yang digunakan. Jika di rata-rata video-video yang ada di

Metacafe berdurasi 2:52 menit dengan besar tiap video yaotu 9,43 MB (Megabyte) atau sama

dengan 9,43 x 8 bit =75,44 Mb (Megabit) = 75.440 Kb (Kilobit). Sehingga dengan ukuran

tersebut diperlukan bandwidth minimal untuk dapat melakukan streaming tanpa delay adalah

sebagai berikut:

  = 438,60 Kb/s

Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut jika adda pegguna yang mengakses video

Metacafe dari cace akan menghemat bandwidth sebesar 438,60 Kbps Selama 172 detik atau 2:52

menit dengan besar data 9,43 MB.

Jadi jika dalam satu hari terjadi pengambilan video khusus dari Metacafe melalui cache

sebanyak 74 kali maka akan menghemat 438,60 Kbps selama 72 * 252 = 18.648 detik atau 5 ja

10 m3nit 48 detik dengan besar data sebesar 74 * 9,43 = 697, 82 MB.

Adapun table statistic dari perhitungan penghematan bandwidth diatas dapat dilihat pada

table berikut:

Cache HIT Waktu Troughput Ukuran File
1 kali 2 m 52 s 438, 60 Kbps 9,43 MB

74 Kali/Hari 5h 10m 48s 438,60 Kbps 687,82 MB
Tabel 2. Statistik penghematan bandwidth

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari adanya proses perancangan dan penelitian sampai

terimplementasikannya pembuatan lusca head proxy pada ubuntu server yang digunakan sebagai

sarana penghematan bandwidth, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Meng-cache file video dan file dinamika lainnya efektif untuk menghemat bandwidth dan

mempercepat akses video yag sering diakses ataupun file yang sering diunduh. Karena

file video ataupun file umumnya berukuran besar dan membutuhkan resource bandwidth



yang cukup besar.

2. Lusca yang mempunyai fitur untuk meng=cache video dan file static lainnya

membutuhkan resource hardware yang lebih besar dari biasnya terutama pada media

penyimpanan, karena ukuran file video berpotensi untuk mempunyai ukuran yang besar.

3. Karena aturan terbaru youtobe.com yang menerapkan aturan pelarangan mencache video

secara penuh, maka lusca kurang mampu melakukan cache terhadap situs tersebut, tapi

pada situs streaming lain seperti metacafe.com, lusca dapat melakukan caching dengan

baik, hal ini dikarenakan youtube menggunakan protocol rtmp.

4. File yang diunduh menggunakan download manager tidak dapat dilakukan cache karena

download manager mengunduh file tersebut menggunakan banyak koneksi sekaligus.

Saran

Selain kemampuan proxy server yang dibahas diatas, sebagai sebuah sistem yang baru

dikembangkan, penulis merasa masih banyak terdapat berbagai kekurangan. Untuk

pengembangan sistem dikemudian hari ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Sebaiknya menggunakan gigabit Ethernet untuk hasil yang maksimal pada proxy sistem.

2. Sistem ini bisa dikembangkan dengan sistem lain misalnya DNS resolver/DNS server

ataupun DHPC server

3. Untuk memantau penggunaan proxy bisa menggunakan aplikasi lain selain squid-egi

seperti cacti

4. Sistem akan lebih baik jika dipadukan dengan manajemen bandwidth yang baik misalnya

menggunakan Mikro Tik.
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