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Abstract: In recent 
'ears. manr. people have devoted their efforts

to the issue of \\ et' site performance. web perfor.mance testing can
be divided into manr cateeories; it is usually perform"d in
different asptcrs such as user interface, functionarity, interface
compatibilin. load stress. and security. This research investigates
universitl perf-orrnan.-e in the aspect of load/stress evaluation of
the *.ebsite under rhe \\ orld \\ride web environment. In the world
wide \\:eb enr.ironmenl \\e measure real data and obtain response
time via the e'aluation algorithm. In this research, we will conduct
a research to compare the performance of a Indonesian university
web site'ia a uebsite resr. To get results onthe performance of a
web site. \\'e measure some data from the calculate page size,
composition. and donrload time. The script calculates the size of
individual elehrenrs and sums up each type of web page
component. The srudent t distribution was used as a researeh
methodologp formulation. This method is used to test the different
component $-eb sites performance, download time, and efficiency
betrveen Privare Universitr and public Universify in Indonesia.
The Statistical resulr indicates that web sites performance,
dorvnioad time. and efficiency between private university and
Public uni'ersiq in Indonesia is not differen! the average of
dormload time is still consider high, and the efficiency of the web
pages is lou.
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Banyak organisasi dan perusahaan yang meyakini bahwa situs web yang mereka
miliki adalah sebuah virtual gateway ke seluruh dunia. Situs web tersebut dapat
digunatan sebagai sarana promosi yang dapat diakses secara cepat dari seluruh
penj1ru dunia. Dengan semakin meningkatnya persaingan aptari penyolenggara
pendidikan, maka disain r.eb yang merujuk pada prinsip-prinsip 

"r.ftif?u"efisien yang nantinya berujung pada kepuasan pengunjung web dan memacu
semakin banyaknya pengunjung web selalu menjadi prioritas utama. Terd4pat
beberapa fakror yang mempengaruhi kineda daii web, sebagian besar diluar
kendali dari pembuat situs. wakru download dari halaman *.b-tergantung pada
disain halaman web; serter web, pei.angkat keras dari client I tonrigurasi



100 Jurnai Edukasi@Elektro Vol. 5, No. 1, Maret 2009,h[m. 99 - _ ",:

perangkat lunak, ,'dan karakteristik kinerja .dari internet loute j r.;
menghubungkan antara,pengguna ke situs internet yang dituju Qrleill. lr:r:,:
Tetapi bila diasumsikan bahwa koneksi internet di sisi pengguna ti;-.
overloaded, seperti koneksi pada business to business "B2B', maka ha:;":
terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu : disain situs dan internet latert-,
antara sisi client dan server (Sper, 1995) (Heid, 1997) (Touc, 1998). Berdasa:i;-.
beberapa penelitian yang dilakukaq masalah utama yang dihadapi pengguna '\\ i:
pada saat ini adalah lambatnya akses ke suatu situs web dan sulitnya navi.i..
untuk pindah dari suatu menu ke menu yang lainnya. Browsing inteni;:
merupakan masalah yang paling membuat frustasi buat pengguna kompule:
dengan sering putusnya koneksi'internet dan lamanya waktu download (Caep:t---
2004). Waktu yang hilang karena masalah dengan browsing internet bero.il;:
antara 47Yo sampai 53% dari total waktu yang dihabiskan pada saar beker r
dengan komputer. 'Problem lamanya waktu download tersebut disebab,k-,
penggunaan gambar pada situs web yang tldak optimal. Penggunaan gambar r an:
diambil dengan kamera digital untuk ditampilkan di situs web juga semai::
meningkat (Pegoraro, 2005). Dengan semakin canggihnya kamera digital i arr=
dipakai untuk mengambil gambar tadi; maka serlsor gambar, ukuran inega plrei.
dari gambarjuga semakin meningkat. Sebuah survei yang dilakukan menunjukka.:
bahwa rata-rata home page dari lima buah situs yang paling terkenal mengaian-,,
peningkatan ukurannya dafi 8,297 ke 28,29A bytes antara tahun 1996 dan 2u',r-
(King, 2003)

Jaringan lnternet

Pada jaringan intenet, semua informasi disalurkan melalui paket-pake:
data. Waktu transfer di suatu jaringan tidak dipengaruhi oleh jenis content \an,,:.

ada di dalam paket data tersebut, tetapi sangat dipengaruhi oleh jumlah dari pake:
yang dikirimkan, dan tentu saja'ukuran dari paket tersebut. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja dari suatu halaman web dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu : mengurangi total ukuran dari halaman n'et'.
Sehingga mengurangi ukuran dari bltes (paket) yang dikirimkan melalui interner
kemudian membatasi jumlah obyek yang ada di dalam suatu halaman web, seperti
misalnya gambar, karena tipe dari obyek gambar selalu diminta dan dikirim secara
terpisah dari soatu server ke browser. Untuk rdenganalisa waktu yang dibutuhlian
untuk download suatu halaman web, maka terdapat beberapa komponen yans
mempengaruhi waktu dotynload tersebut adalah:

a

a

a

DNS lookup (DNS): Proses mbngubah alamat IP (192.168.11.137) menjadi
sebuah nama host (www.uny.ac.id)
TCP connection (TCP)
Redirection i

First Packet download (FPD): Adalah wakru yang dibutuhkan untuk melakukan
TCP connection dengan server yang ditqju dan waktu untuk menerima paker
HTML yang pertama dari halaman yang dituju. Hal itu termasuk HTP reqttest
dafi client dan respnse time dariHTTP server.
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. Base Page Download @PD)
o Content Download (CD): Waktu yang dibutuhkan untuk download semua

obyek yang ada di dalam suatu halaman web. Proses ini mungkin akan meliputi
kelima tipe komponen sebelumnya. Sebagai contoh misal, dalam men-

, downlaod suatu halaman rveb )'ang terdfui dari 64 gambar, maka komponen
content downJoad untuk haiaman web tersebut akan meliputi total waklu yang

dibutuhkan untuk DNS lookup, TCP connection, First Packet download, dan
downloaduntuk content yangterdiri dari 64 gambar tadi.

Tabel 1. Proses DownloadHalaman Web

Komponen Clienl Server
DNS Lookup
Koneksi TCP Kirim SYN

Kirim SYN+ACK
a Menerima SYN+ACK

Kirim ACKa

Redirection Kirim HTTP request
Kirim tanssaoan redirection

Download
naket oertama

Kirim HTTP requost

Melakukan proses di server
untuk menentukan lokasi dan
membuat tanggapan (response\

Kirim tanggapan HTTP dan
paket HTML: Yang pertama

Menerima paket pertama

Base Page
download

Mengirim paket HTML yang
belum terkirim

Menerima paket HTML
terdkhir

Content
download

Merlgirim permintaah
HTTP GET
Koneksi TCP, redirection, First packet download, dan
download nhase
Menerima content yang
diminta
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METODE PENELITIAN

Bahan utama penelitian ini adalah i; 
{

a.,Data yang terdiri dari.50 situs web Universitas Terbai\ di lndones:a
. berdasarkan informasi yang dikeluarkan Dikti

b. Pustaka referensi.
c. Perangkat lunak pengujian performa situs
d. Perangkat lunak pengujian statistik : Excel, STATA

Pengujian untuk performas dari situs web Universitas meliputi beberapa
kriteria, dan hipotesis yang diformulasikan untuk penelitian ini adalah

a. Indikator Performa komponen yang menyusun situs. web untuk Universiras
Negeri dan Univeritas Swasta

HO: rata-rata indicator performa komponen Universitas swasta : rara-
rata performa Universitas Negeri

Hl: rata-rata indicator performa komponen Universitas swasta
rata performa Universitas Negeri. Komponen yang diuji meliputi
jumlahobyek, totalsizebytes, totalscripfs, dan multimedia

+ L AtC'

: html.

b. Kecepatan walctu download situs web untuk Universitas Negeri dan Univerita:
Swasta

H0: ' rata-rata kecepatan waktu download situs Universitas swasta =
rata-rata kecepatan walffu download situs Universitas Negeri

Hl: rata-rata kecepatan waklu download situs Universitas swasta =
ruta-rata kecepatan waktu download situs Universitas Negeri

c. Efisiensi paket data situs web untuk Universitas Negeri dan situs rl.eb
Univeritas Swasla

HO: rata'rata Efisiensi paket data situs web Universitas swasta : rata-
rata Efisiensi paket data situs web Universitas Negeri

Hl: tata-rata Efisiensi paket data situs web Universitas swasta + rata-
rata efisiensi paket data situs web Universitas Negeri

Pada penelitian ini, sample populasi pnelitian adalah situs web Universitas
yang termasuk dalam 50 Universitas terbaik di Indonesia menurut Dikti. Untuk
mengukur hipotesis, maka penelitian menggunakan pengujian student t-test.
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tusil- pE \T"l--JT'T"r\ ml e\ PE!'[BAIL\S-{I\I

L --r r:t
L rL"', - - r__

Lk.:-".i F-'.1* :.i- ! rr u1ruk universitas swasta adalah 17515'6'

sedangkan ur.:*r. _- l--, ,-, :":--;r-i adalah 150g6,83, kedua rata-rata tersebut

diatas lOK r;r: ,:,, - : :: r.::. - ' iii' Jumlah HTML tertinggi untuk Universitas

s\\.asta a,lai":, ::': ^-;-' 13iilatha'edu)' dan 
- 
terendah adalah 

^?0.1

(urr\.usd.a;.i.1 "- -:: *- :-l-i- :;:ii'rggi untuk'Universitas Negeri adalah 52348

ir...tt.un) .r. .. :,r.. --t" *;: :l:r'li 590 (n'nw'isi'ac'id)

Toulcr:':;::--,:::,::.'e{langadadiunivelsjtasswastarata'rata
adalah 13.6g : S. s; :,:,-r--: *:... e:siia-. n.!.ri rata+ata..adalah 21,89655. Untuf

meningkatkan :,-ri:::-r :,:.. i,--'c. *ufu perlu dilakukan langkaf untuk

mengoptimal.': .,'.-: :;:'ir: -'1r'l menggabungkan gambar' mengganti gambar

roloverdeng.:,ass:::.-.,errang-akanmernpercepattampilandan
meminimalkan :lrrF :-;-i:- kffena JJil; banyak total object yang ada di

dalam suaru siris',r., .r"- memperbesar HTTP reque.s! yang nantinya akan

memperlambfi ..,,*;. 1,..r._,":. Jumlah total olject"t"Ir:ggi untuk Universitas

swasta adalah -19 '-',-,i--'' . -L:rr::.:r'i'll' dan terendah ad1lah 1 (www'usd'ac'id)' total

object tertinggr u:::;i .ri"ersitas Negeri a{aph J: (s'^'\ilpolban'ac'id) dan

terendah adalah 1 r'.,.-',,-,," *:-":.,:;.111 dan (www'iSi'ac'id)'

Total Size:I.-l;i size ueb dari universitas swasta adalah 723556'545'5'

sedangkanuntukunirersiie'inegeri254511,8966.Keduarata-rataukuransitus
web tersebut iebih be--"ar dari -10K. )'ang merupakan ukuran yang ideal-ba9i s119

suatu situs *.U. t*.n, ;.^gtn u'u*'ip"n9{rna3n popem 56kbps' ukural 30f

akan dapat didoriritrcei derigan ,.'at<tu'g Oiiit<. peningkatan performa dari.web

dapat dilakutun c.ngun 1,."il__n5"1r1^disain dari web. Jumlah total size tertinggi

untuk unir.ersitas ,riuou aaa[tr 300596 (ilww.uad.ac.id), dan terendah adalah

iirl,le::: =-l.,C'too L-nlrersitas

imn-tlr * \lgeri
I

-: :.-o 1i'-'S6.83* -- -' - I :-t-+83

-l::: r :-r-l-i11.9

L*'l r\. -=lItl--- I ' '.!
:r.n'a"*,-'- t--

. -. - I - i- - ^_ :=::\'LJrfZ-L'---

Ttest hitung Kesimpulan

0.6741 Terima Ho

0.2906 Terima Ho

l.+s+:(uo"qrut)
Terima Ho

1.2879 Terima Ho

20456.31 Terima Ho

--:ii r ri.i6152

^---:- -1,<89.96

IllUttlttl!{lLi !."'-

don-nl.'ai:.::"ai I::
ik)
Perbandir.-:::
efisien:i

1.4531(unequal)

Terima Ho

1.6442(unequal)

Terima Ho
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207 (www.usd.ac. id), total size tertinggi untuk' Universitas Negeri adalah 25 I 2i 5,)
(www.polban. ao. id) dan terendah adalah 5 90 (www. isi. ac. id)

Total script : total jumlah dari external script untuk universitas swasta adalah
1,227 27 27 27, sedangkan universitas negeri o,i s gszosg. Jumlah ;il ;p[;s
baik adalah 1, atau bisa juga menggabungkan script tadi ke dalam irutunrun iun.
memiliki trafik tinggi. Terdapat perbedaan total script untuk kedua il;i;
tersebut tetapi perbedaan termasuk tidak signifikan sehingga dianggup *nr".
Jrumlah total script tertinggi untuk Universital swasta adah[ 4 lwwri,luad.ac.il,dan (www.binus.ac.id), dan terendah untuk swasta adalah 0 (t;.d"d 10 ,itu,
f]n8 tidak mengunakan fasilitas script, total script tertinggi untuk Universi*,,.
Negeri adalah 5 (www.ui-ac.id) dan terendah idalah 6- (terdapat 16 sirus
Universitas tidak mengunakan fasilitas script)

Multimedia Size: total ukuran dari multimedia extemal yang ada di ,.eb
universitas swasta adalah 4723, sedangkan universitas negeri aOatan io+!L,Jro:1.
Nilai ini lebih besar dari 4 K yang merupakan acuan ,lfurun yang baik. Jumlahtotal size tertinggi uniuk- universitas swasta 'Jujurr"^ i;;il;
(www.bundamulia.ac.id), dan terendah adalah 0 (hanya terdapat 1 Universitas
yang menggunakan fasilitas multimedia), total size tertinggi untuk Universitas
Ne.ger!. adalah 349543 (www.ui.ac.id) dan terendah *jajun 0 (terdapar 22
universitas yang tidak memanfaatkan fasilitas multirnedia)

Downoadtimes : waktu download rata-ratauntuk universitas swasta adalah
29.38818, sedangkan wakru rata-rata untuk universiras N.g.ri uouu6 Ii.;;;j.
walaupun perbedaan waktu tersebut cukup besar, tetapi deig;;;;;ilr;;;;;;
unequal menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifilan. wal-ru
/ownp( tertinggi-untuk univeriitas swasta adalah 6g.71 (www.uad.ac.id), dan
terendah adalah 0.24 derik (www.usd.ac.id), waktu dow)toad tertinggi untut
universitas Negeri adalah 504.99 detik (www.polban.ac.id) dan terendit adalah
0.32 (www.isi.ac.id)

Perbandingan efisiensi : perbandingan efisiensi rata-rata untuk universitas
srvasta adalah 6277-571, sedangkan efisiensi rata-rata untuk universitas N.g;.1
adalah 13589.96, walaupun pgt6*o*n wakfu t"tr"uui 

"uiup't*r*r, tetapi dengan
pengukuran ttest unequal 

- 
menunjukkan bahwa p"ru.i*n i"rr"uut ,iE"t

signifftan. Efisiensi terringgi unluk universitas .*uitu adalah r47;1.1fi ;;;untuk 1 paket data (www.uksw.edu) dan yang terendah adalah iol
(prvw.usd.ac.id), sedangkan .efisiensi tertinggi utrtuk 

-Universitas 
Negeri adalah

33408-832 (r.vu*'.uns.ac.id) dan efisiensitere-ridan adalah 590 (w;.iri"..di- -'
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KESIMPULAN DAI\- SAR-{]{

Kesimpulan
Penelitian ini meneuii prerforma dari situs web Universitas di Indoriesia

yang terbagi menjadi Unirersiras \egeri dan universitas swast4 dan terdapat
beberapa kesimpulan :

' . Performa dari situs ri eb Universitas swasta dan Universitas Negeri tidak
berbeda secam sipifitan

o Waktu do*nload lang diburuhkan untuk mengkases situs web Universitasdi Indonesia ma-:ih rermasuk lam4 dengai rata-rata 44.a45gg (diatas
kriteria yane dapar dis".longkan cukup uiit<;, hal ini disebabkan karena
dalam pembuatan rreb- penggunaan komponen pen),usun web masih
belum optimal dan efisien.

r Efisensi dari situs ueb )ang ada di Universitas di Indonesia masih rendah,
hal ini telihat dari rata-rata untuk I httprequest mewakili data sebesar
10435.59. sehingga masih jauh dari kriteria:zooouyes per paket data.

Saran

untuk mendapatkan hasil perbandingan yang rebih akurat, maka jumlah
data )'ang diobsen'asi sebaiknya 

-dira-mbah, 
dengan menghilingkan

beberapa data lang memiliki simpangan yang sangat bisar
Pengujian dapat dilanjutkan 

.dengan pengujian performa dari jaringan
untuk mendukung hasil pengujian performisitus weU.
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