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ABSTRACT 
Web technology developes rapidly. New technologies have been introduced in order to increase the web usability and to 
enable users obtaining information much easier. Previously developed technologies such as Frame and Iframe are 
considered not optimal. This drives researchers to develop new approaches such as XMLHttpRequest created by 
Microsoft. In the beginning, this technology seems not too enticing for most web application developers. However, as 
some other major browsers which supported by this technology, many developers start to use this technology effectively. 
While those technologies were meant to enhance user experiences, the are also play significant roles in reducing the 
network and internet traffic. Hence, this paper aims to discuss the possibility of using AJAX technology for reducing the 
network and Internet traffic on the Web Based Academic Information System used in the University of Surabaya. 
Keywords: AJAX, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, Web Technology. 
 
1. Pendahuluan 
Infrastruktur Internet telah berkembang dengan pesat. Kapasitas bandwidth telah bertambah secara signifikan dari tahun 
ke tahun, baik untuk koneksi di dalam negeri maupun ke Internet global. Biaya untuk koneksi juga mengalami penurunan 
seiring dengan makin banyaknya ISP yang menawarkan jasanya. Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah pengguna 
Internet di Indonesia, terlihat bahwa jumlah tersebut masih belum sepadan apabila dibandingkan dengan jumlah 
penduduk. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah biaya yang semakin turun tersebut masih belum dianggap 
optimal, bahkan biaya untuk koneksi broadband di Indonesia masih merupakan salah satu yang termahal di Asia[6], 
bahkan di dunia[8]. 
 
Berkaitan dengan mahalnya biaya koneksi internet, dibutuhkan berbagai teknologi yang sekiranya dapat mengurangi 
biaya akses,  antara lain dengan mengoptimalkan besarnya data yang harus dikirimkan dari server ke client. Dengan 
berkurangnya jumlah data yang harus dikirimkan, maka diharapkan pada akhirnya akan mengurangi waktu yang 
dibutuhkan untuk mengakses web tersebut.  
 
Universitas Surabaya sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur, telah memiliki sebuah sistem informasi 
akademis berbasis web yang diberi nama Info Ubaya, yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika Universitas 
Surabaya sebagai media untuk mengakses berbagai informasi akademis. Data yang disediakan pada situs ini relatif besar 
dan membutuhkan kapasitas bandwith yang cukup besar untuk dapat mengirimkan data. Oleh karena itu, dibutuhkan 
sebuah teknologi yang dapat mengurangi besarnya data yang harus diakses, sehingga dapat diakses dengan lebih cepat 
oleh sivitas akademika dengan menggunakan berbagai jenis koneksi Internet, baik dari lingkungan maupun luar kampus. 
 
Salah satu teknologi terbaru untuk meningkatkan usability serta untuk mempertipis perbedaan antara aplikasi berbasis 
web dengan aplikasi pada umumnya adalah AJAX. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah teknologi ini juga dapat 
dimanfaatkan untuk mengurangi beban data yang harus dikirimkan dari server ke client dan sebaliknya pada sebuah 
aplikasi berbasis web pada umumnya, khususnya pada Info Ubaya. 
 
2. Teknologi Web 
Sejak awal pengembangan teknologi web, telah diperkenalkan penggunaan Frameset. Teknologi ini dapat mengurangi 
banyaknya data yang harus dikirimkan, karena hanya bagian tertentu dari halaman web yang harus diperbaharui dari 
waktu ke waktu, sedangkan bagian lainnya yang tidak berubah, misalnya bagian navigasi dan judul, tidak dikirimkan 
ulang. Namun demikian, halaman web yang menggunakan fitur ini dianggap tidak luwes dan mengakibatkan hilangnya 
beberapa fungsional standar dari web[7]. 
 
Pada saat yang sama, dikembangkan pula berbagai client-side scripting, yang diharapkan dapat menampilkan data secara 
dinamis pada sisi client, tanpa mengharuskan client untuk mengakses data secara berulang-kali ke server. Namun 
demikian nampaknya teknologi ini tidak dapat mengurangi besarnya data yang harus dikirimkan melalui jaringan 
Internet, karena data justru dikirimkan sekaligus ke client untuk kemudian diolah di komputer client. 
 
Teknologi server-side scripting seperti CGI, PHP, ASP, Coldfusion dan berbagai teknologi server-side scripting lainnya 
merupakan teknologi lain yang juga dikembangkan agar situs web dapat menampilkan data secara dinamis, juga dapat 
dimanfaatkan untuk mengurangi traffic. Salah satu metode adalah dengan mengirimkan hanya data tertentu yang 
diinginkan oleh pengguna, misalnya dengan menggunakan fitur pencarian.  
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Kehadiran teknologi server-side scripting memacu pengembang aplikasi memanfaatkan teknologi tersebut untuk 
membangun berbagai aplikasi berbasis web. Namun demikian, aplikasi yang dihasilkan masih belum dapat memuaskan 
berbagai pihak, mengingat keterbatasan teknologi tersebut. Salah satu keterbatasan yang paling menonjol adalah sifat 
aplikasi berbasis web yang masih menggunakan akses data baik request maupun response secara synchronous yang 
mengharuskan penggunanya untuk berpindah dari 1 halaman ke halaman lain, dengan tampilan yang harus diperbaharui 
setiap kali. 
 
Pada perkembangannya diperkenalkan pula teknologi lain, seperti penggunaan Iframe, yang sebenarnya merupakan 
pengembangan dari Frame, tetapi dilengkapi dengan kemudahan untuk mengintegrasikan elemen ini dengan sebuah 
halaman web secara keseluruhan. Fitur ini nampaknya cukup digemari karena penggunaannya yang lebih sederhana bila 
dibandingkan dengan penggunaan Frameset. Tetapi hal ini masih dianggap belum optimal dan memiliki berbagai 
kelemahan[7].  
 
Berbagai pengembang browser berlomba untuk menawarkan berbagai fitur baru yang diharapkan dapat mempertipis 
perbedaan antara aplikasi komputer pada umumnya (thick client) dengan aplikasi yang berbasis web (thin client/rich 
client). Microsoft sejak awal 1990 telah berkomitmen untuk membuat aplikasi berbasis web, yang memungkinkan 
pengguna komputer untuk tidak membeli aplikasi secara online. 
 
Pada tahun 1999, Microsoft memperkenalkan salah satu ActiveX Control yang diberi nama XMLHttpRequest (XHR), 
yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan akses request dan response secara asynchronous. Teknologi yang 
pada awalnya hanya disupport oleh Internet Explorer versi 5.0 ini, kemudian menjadi salah satu standar setelah diadopsi 
pula oleh berbagai browser terkenal seperti Safari 1.2 dan Mozilla 1.0[1].  
 
Istilah AJAX diperkenalkan pertama kali oleh James Garrett pada tahun 2005 melalui tulisannya yang berjudul “AJAX: A 
New Approach to Web Applications”. Namun, yang melambungkan popularitasnya adalah saat Google memanfaatkan 
teknologi ini untuk mengembangkan berbagai fiturnya, antara lain Google Maps, Google Suggest, Gmail dan berbagai 
fitur lain. Pada tahun 2006, Microsoft memanfaatkan teknologi ini untuk layanan Windows Live.  
 
AJAX sendiri merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML[5]. AJAX merupakan gabungan dari berbagai 
teknologi yang memungkinkan akses data dilakukan secara asynchronous dengan menggunakan teknologi client side 
scripting JavaScript, transfer data dengan XML, XMLHttpRequest dan teknologi lain seperti server-side scripting untuk 
sisi server dan CSS[2]. 
 
3. XMLHttpRequest 
Pada dasarnya sebuah server akan melayani request dari client secara synchronous, dimana pengguna diharuskan untuk 
menunggu respon dari server sebelum dapat melakukan aktivitas lain. Hal ini juga mengakibatkan tampilan yang kurang 
responsif, khususnya pada kondisi dimana koneksi Internet yang tersedia mempunyai kecepatan transfer yang kurang 
memadai. Secara umum, akses Internet dengan menggunakan metode synchronous dapat dilihat pada Gambar 1(a)[4] 
 
Dengan memanfaatkan AJAX, atau secara spesifik menggunakan fitur XMLHttpRequest yang dipelopori Microsoft, 
pengguna dapat melakukan proses asynchronous, dimana pengguna tidak perlu menunggu respon dari server untuk dapat 
melakukan aktivitas lain pada halaman tersebut. Proses request ke server akan terjadi pada background, dan tidak 
nampak di layer pengguna seperti terlihat pada Gambar 1(b)[4]. Namun, pada umumnya, hal ini justru akan mengurangi 
tingkat usability dari halaman web tersebut, sehingga pada umumnya pengembang aplikasi justru diharapkan dapat 
memberikan tanda bahwa sedang terjadi proses pada background. Tanda terjadinya proses di background bisa dilakukan 
dengan menampilkan animasi atau sekedar tulisan Loading. 
 
Pada awalnya XMLHttpRequest dikembangkan oleh Microsoft, dengan memanfaatkan komponen ActiveX yang terdapat 
sistem operasi Windows. Pada perkembangannya, fitur ini kemudian diadopsi oleh pengembang browser besar lainnya, 
yang menyebabkan meluasnya penggunaan fitur ini oleh pengembang aplikasi berbasis web. Meskipun masih belum 
diakui dalam standar W3C sehingga mengakibatkan adanya sedikit perbedaan pada implementasinya dengan 
menggunakan berbagai browser, XMLHttpRequest telah diusulkan melalui spesifikasi DOM Level 3 Load and Save[1]. 
 
Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki AJAX, bukan berarti tidak ada permasalahan yang mungkin dapat dijadikan 
pertimbangan sebelum memilih menggunakan teknologi tersebut. Data-data yang diakses dengan menggunakan AJAX, 
akan ditampilkan pada halaman yang sama, sehingga hal ini menyulitkan penggunanya untuk menyimpan alamat dalam 
bentuk Bookmark, dan tidak akan dapat dimasukkan ke dalam indeks search engine secara lengkap. Permasalahan lain 
yang lebih penting adalah karena AJAX sangat tergantung pada penggunaan JavaScript, maka apabila fitur JavaScript 
pada browser tidak diaktifkan oleh pengguna, maka aplikasi ini tidak akan dapat dimanfaatkan[3]. 
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Gambar 1. Akses Halaman Web (a) Tanpa Teknologi AJAX, (b) Dengan Teknologi AJAX 
 

4. Metodologi Penelitian 
Penelitian dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: 
1. Tahapan pertama dilakukan dengan implementasi 2 versi halaman tertentu dari Situs Web Informasi Akademis 

Universitas Surabaya, yaitu versi tanpa menggunakan AJAX dan versi yang memanfaatkan AJAX. Halaman yang 
diimplementasikan di sini adalah halaman untuk melihat detail profil mahasiswa dari daftar yang dihasilkan melalui 
fasilitas pencarian. 

2. Pada tahapan berikutnya akan dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat dengan salah satu kasus penggunaan.  
3. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengukuran dan analisa terhadap hasil pengukuran banyaknya data yang 

harus dikirimkan oleh server ke client dan sebaliknya. 
 
4.1. Implementasi Dengan Menggunakan AJAX 
Berikut ini adalah beberapa fungsi utama AJAX yang digunakan di sini yaitu: tampilkanHasil(url,str,toggle), 
perubahanState() dan  buatAjaxObject(). Fungsi tampilkanHasil(url,str,toggle) merupakan script AJAX induk 
yang digunakan dalam aplikasi ini. Langkah pertama adalah membuat instance dari XMLHttpRequest atau XMLHTTP, 
yang digunakan untuk mengirimkan request ke server. Pembuatan objek dilakukan dengan memanfaatkan fungsi 
buatAjaxObject(). Langkah selanjutnya adalah menampilkan umpan balik kepada pengguna untuk menunjukkan bahwa 
sedang terjadi proses Loading. Setelah itu request dikirimkan ke server, diikuti kemudian proses untuk menunggu respon 
yang diberikan oleh server. Respon yang diterima kemudian akan diperiksa dengan menggunakan fungsi 
perubahanState(). Parameter url nantinya akan diisi dengan alamat web yang akan merespon request yang diberikan, 
parameter str diisi dengan nama id dan tag div atau span yang digunakan untuk menampung response yang diberikan 
oleh server. 

var xmlHttp 
var divID 
function tampilkanHasil(url,str){  
 divID=str 
 xmlHttp=BuatAjaxObject() 
 if (xmlHttp==null){ 
  alert ("Browser tidak mendukung HTTP Request") 
  return 
 }  
 document.getElementById(divID).innerHTML ="<br> &nbsp; &nbsp;  

<img src ='img/loading_s.gif'><b> Loading...</b>" 
 url=url+"&sid="+Math.random() 
 xmlHttp.onreadystatechange=perubahanState 
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 xmlHttp.open("GET",url,true) 
 xmlHttp.send(null) 
} 

Fungsi perubahanState() digunakan untuk memeriksa apakah respon dari server telah diterima. Apabila 
xmlHttp.readyState berisi nilai 4 atau string “complete", maka respon dari server telah diterima dan proses selesai. 

function perubahanState() {  
if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete"){  

document.getElementById(divID).innerHTML=xmlHttp.responseText  
}  

}  
Fungsi buatAjaxObject() digunakan untuk memeriksa apakah browser yang digunakan client mendukung penggunaan 
XMLHttpRequest, Microsoft.XMLHTTP atau bahkan tidak mendukung penggunaan object tersebut, yang artinya tidak 
memungkinkan penggunaan AJAX. 

function buatAjaxObject(){  
var objAjax=null 
if (window.XMLHttpRequest){ 

objAjax=new XMLHttpRequest() 
} 
else if (window.ActiveXObject){ 

objAjax=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") 
} 
return objAjax 

} 
 
4.2. Uji Coba Aplikasi 
Pada pengujian pertama, akan dilakukan pengukuran untuk kasus dimana pengguna akan mencari data mahasiswa yang 
mengikuti kelas tertentu, dilanjutkan dengan melihat data detail dari mahasiswa tersebut. Detail yang dimaksud adalah 
profil singkat dari mahasiswa, berupa Nrp, Nama, prestasi akademik, dan disertai dengan foto mahasiswa.  

 

 
 

Gambar 2. Hasil Search Tanpa AJAX 
 
Tampilan aplikasi seperti terlihat pada Gambar 2 merupakan tampilan hasil pencarian data untuk aplikasi yang tidak 
memanfaatkan teknologi AJAX. Hasil pencarian berupa daftar nrp dan nama. Apabila salah satu nrp maupun nama di-
klik, maka akan muncul di layer halaman Profil Mahasiswa seperti terlihat pada Gambar 3. Data yang terdapat pada 
beberapa gambar dalam tulisan ini sengaja diberi efek blur untuk melindungi privasi dari mahasiswa yang bersangkutan. 
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Gambar 3. Halaman Profil Mahasiswa Tanpa AJAX 
 
Sebagai perbandingan, juga dikembangkan sebuah halaman yang serupa dengan yang tampil pada Gambar 2, namun 
dengan memanfaatkan teknologi AJAX seperti terlihat pada Gambar 4. Modifikasi diberikan dimana tiap nama dan nrp 
tidak berupa link, namun apabila pointer mouse diarahkan di atas nrp ataupun nama mahasiswa tertentu, maka pointer 
mouse akan berubah menjadi bentuk hand (tangan) dan warna baris tersebut akan diubah. 

 
 

Gambar 4. Potongan Tampilan Layar Hasil Search Dengan Menggunakan AJAX 
 
Apabila pada saat mouse diarahkan pada di salah satu baris berisi nama ataupun nrp kemudian di-klik, maka akan terjadi 
proses request pada background, dan tanpa perlu berpindah halaman akan dihasilkan tampilan seperti terlihat pada 
Gambar 5. Pada gambar tersebut detail dari mahasiswa yang bersangkutan akan ditampilkan di bawah nrp dan nama 
mahasiswa terkait. 

 
 

Gambar 5. Lihat Profil Mahasiswa Dengan Menggunakan AJAX 

4.3. Pengukuran dan Analisa Hasil pada Masing-Masing Metode 
Pada tahapan ini dilakukan pengukuran besarnya data yang harus dikirimkan untuk melakukan request (Upload/UL) dan 
data yang dikirimkan dari server untuk merespon request tersebut (Download/DL). Pengukuran dilakukan sebanyak 20 
kali pada masing-masing metode dengan memilih 20 data mahasiswa yang sama agar data tersebut bisa dibandingkan, 
mengingat bahwa besarnya ukuran file foto untuk tiap-tiap mahasiswa tidak sama. 
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Selain itu, untuk memastikan bahwa data yang dibandingkan benar-benar sama, maka sebelum dilakukan pengukuran 
untuk tiap metode, terlebih dahulu dilakukan pembersihan data temporary yang tersimpan di komputer yang digunakan 
untuk melakukan uji coba. Pembersihan yang dilakukan meliputi penghapusan History, Download History, Cookie, dan 
Cache pada browser yang digunakan, yang dalam pengujian ini adalah Mozilla Firefox. Pengukuran besarnya data 
dilakukan dengan perangkat lunak DU Meter dengan menggunakan fitur Stopwatch. Pengukuran yang dicatat hanya 
besarnya data yang ditransfer dari client ke server dan sebaliknya. Waktu tidak dicatat dalam pengujian ini karena tidak 
relevan dengan tujuan pengujian.  
 
Dari hasil pengukuran terhadap 20 data mahasiswa yang sama untuk setiap metode, dihasilkan data seperti terlihat pada 
Tabel 1. Pada tabel ini terlihat 2 bagian data, yaitu: untuk akses tanpa menggunakan teknologi AJAX, yang terdiri dari 2 
tahap, diikuti dengan bagian kedua dimana data dihasilkan dari pengaksesan data dengan menggunakan teknologi AJAX. 
Tahap pertama adalah dimana pengguna meng-klik nrp atau nama mahasiswa untuk menampilkan data profil mahasiswa. 
Tahap kedua adalah dimana pengguna meng-klik tombol Back pada toolbar browser untuk kembali ke halaman yang 
menampilkan hasil pencarian data.  
 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Terhadap 20 Data Mahasiswa Yang Sama, Dengan Dan Tanpa Menggunakan AJAX 

Tanpa AJAX 
(KB) 

Dengan AJAX 
(KB) 

Tahap 1 Tahap 2 Per Data 

Selisih 
(KB) Data 

DL  UL DL UL DL UL DL UL 
1 32.7 3.8 47.9 6.8 25.5 2.3 22.4 4.5 
2 79.0 10.5 94.1 13.5 49.7 5.0 44.4 8.5 
3 124.1 17.2 139.3 20.1 72.5 7.3 66.8 12.8 
4 173.0 24.6 188.4 27.6 97.9 9.5 90.5 18.1 
5 217.4 31.2 232.8 34.2 120.8 12.8 112.0 21.4 
6 263.0 37.8 278.7 41.0 144.7 16.4 134.0 24.6 
7 309.4 44.8 324.5 47.8 167.1 19.0 157.4 28.8 
8 356.7 52.0 371.9 55.1 190.6 21.3 181.3 33.8 
9 401.1 58.9 416.2 61.9 212.4 23.5 203.8 38.4 

10 447.9 65.9 463.1 68.8 237.0 26.1 226.1 42.7 
11 491.0 72.5 506.2 75.4 258.2 28.9 248.0 46.5 
12 534.6 79.0 550.0 82.2 279.5 31.3 270.5 50.9 
13 579.2 85.8 594.8 88.9 302.4 33.6 292.4 55.3 
14 624.2 92.5 640.0 94.1 325.9 36.1 314.1 58.0 
15 667.2 99.1 684.6 104.2 346.9 38.5 337.7 65.7 
16 712.1 108.0 727.4 110.9 366.7 41.4 360.7 69.5 
17 756.3 114.8 771.4 117.8 388.8 43.7 382.6 74.1 
18 801.9 121.6 817.2 124.6 411.8 46.0 405.4 78.6 
19 848.1 128.2 863.2 131.2 436.3 48.8 426.9 82.4 
20 894.4 135.0 912.9 139.2 460.9 51.4 452.0 87.8 

 
Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan pada penelitian ini, terlihat bahwa penggunaan teknologi AJAX pada 
Sistem Informasi Akademik Universitas Surabaya dapat mengurangi traffic network secara signifikan. Dari hasil 
pengukuran didapatkan, bahwa pada contoh aplikasi ini terdapat pengurangan banyaknya data yang harus dikirim oleh 
server (DL) sebesar rata-rata 49,51%, dan pengurangan pada banyaknya data yang harus dikirim dari client (UL) sebesar 
rata-rata 63,07%.  
 
Hasil yang diperoleh ini tentunya tergantung dari desain situs web yang dibuat. Pada contoh kasus ini, bagian yang tidak 
berubah namun harus di-download ulang cukup minim, namun pengurangan banyaknya data yang harus dikirim sudah 
cukup signifikan. Apabila desain yang dibuat lebih kompleks dan semakin banyak bagian dari halaman tersebut yang 
sama yang harus di-download ulang, maka pengurangan dari banyaknya data yang harus dikirimkan akan menjadi lebih 
signifikan. Demikian pula sebaliknya, apabila tampilan cukup sederhana maka pengurangan traffic akan menjadi lebih 
sedikit. 
 
5. Kesimpulan  
Teknologi AJAX yang semula dikembangkan untuk mempertipis perbedaan antara aplikasi berbasis web (thin client) dan 
aplikasi komputer pada umumnya (thick client) ternyata dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasikan server dengan 
cara mengurangi banyaknya data yang harus dikirimkan dari server ke client maupun sebaliknya. 
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Pada pemanfaatannya untuk salah satu fitur pada Sistem Informasi Akademis Berbasis Web Universitas Surabaya, 
terbukti bahwa teknologi AJAX tersebut dapat mengurangi traffic secara signifikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya 
data yang tidak harus dikirimkan berulang-kali pada aplikasi berbasis web yang tanpa menggunakan AJAX, misalnya 
untuk menu maupun header. Dengan menggunakan AJAX, maka hanya bagian data yang dibutuhkan saja yang 
dikirimkan dari server. 
 
Selain pada aplikasi yang dibahas pada paper ini, teknologi AJAX masih bisa dimanfaatkan untuk menambahkan berbagai 
fitur lain yang selain dapat meningkatkan sisi usability, juga dapat mengurangi network traffic. Sebagai contoh untuk 
mempermudah pencarian data seperti yang diterapkan pada Google Suggests, menampilkan sebuah form yang memiliki 
drop down menu yang tergantung pada drop down menu lainnya, dan masih berbagai fitur lainnya.  
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