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ABSTRACT 
We are facing –at least– 2 problems when we are trying to upload relatively huge file via web using the POST method. 
First, there is a Maximum Request Length, one among other settings of the web server, which limits the size of file being 
uploaded. Second, if by any reason our connection is interrupted, web application can not resume the rest of file 
fragment which has not been uploaded. In this paper, we propose the Chunking method to attack the problems. We use 
AJAX in the client side and .Net Web Service in the server side. Experiment shows that this particular method can 
overcome the problems. Upload resume can be done correctly. Maximum Request Length is no longer the size limit for a 
web-based file upload system.  
Keywords: AJAX, Web Service, File Upload, Chunking.  
 
1 Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Semakin tingginya intensitas interaksi lewat jaringan (Internet) saat ini menuntut adanya teknologi yang memungkinkan 
komunikasi yang melibatkan pertukaran data berukuran besar, apalagi dengan makin maraknya pertukaran informasi  
multimedia. Telah banyak alternatif teknologi yang dikembangkan untuk keperluan itu. Salah satu aspek yang menjadi 
perhatian utama adalah masalah kompatibilitas. Salah satu teknologi yang mampu menjawab masalah itu adalah web. 
Selain lebih mudah dijangkau, internet/intranet web site memiliki akses informasi dengan penyebaran terluas. Saling 
bertukar file dalam dunia internet saat ini sangat semarak, ini terbukti dengan melejitnya popularitas situs-situs seperti 
YouTube, Metacafe, GudangUpload™, dan situs sejenisnya. 
 
Masalah muncul saat akan meng-upload file yang berukuran besar. Upload file berukuran besar lewat web dibatasi oleh  
batasan panjang request (request length limit) pada server. Memperbesar maximum request length limit tentunya akan 
memperbesar kebutuhan memori di sisi server[1]. Jika jaringan yang digunakan tidak stabil, masalah yang dihadapi akan 
semakin rumit. Jika koneksi jaringan putus saat upload lewat web sedang dilakukan, maka upload akan gagal dan harus 
mengulang pengiriman dari awal.  
 
Masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini termasuk: 
1. Bagaimana dapat melakukan proses upload file dengan ukuran lebih besar daripada besar maximum request length 
2. Bagaimana dapat menangani proses upload apabila terjadi interupsi koneksi dengan melanjutkan proses upload 

kembali (resuming upload process) sisa upload sehingga tidak perlu melakukan upload ulang secara keseluruhan. 
3. Bagaimana dapat melakukan proses komunikasi dan upload file dengan menggabungkan teknologi AJAX di sisi 

client dan Web Service di sisi server, dengan XML sebagai media. 

Beberapa hal yang membatasi lingkup penelitian ini antara lain: 
1. Web Services yang digunakan menggunakan framework .NET 2.0. 
2. Pembuatan aplikasi AJAX pada client sangat bergantung pada web-browser yang digunakan. Kriteria browser yang 

digunakan adalah yang mengijinkan melakukan pembacaan file dengan xmlstreamer dan pembacaan secara parsial.  
3. Tidak menangani permasalahan keamanan web (web-security) dan keamanan jaringan (network security). 
4. Proses tidak bergantung terhadap tipe file yang digunakan, dan tidak ada proses rekayasa maupun pemilahan 

terhadap tipe file. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Merancang dan mengimplementasikan sistem komunikasi dan upload dengan metode chunking dalam aplikasi dengan 

menggunakan AJAX di sisi client dan Web Service di sisi server agar dapat mengatasi batasan maximum request 
length dan dapat melakukan pause and resume upload. 

2. Membandingkan keberhasilan sistem upload POST web konvensional dibandingkan dengan upload menggunakan 
metode chunking dengan AJAX dan WebServices, dengan memvariasikan ukuran file dan maximum request length 

3. Membandingkan penggunaan memori server pada sistem yang menggunakan proses upload POST konvensional 
dibandingkan dengan upload menggunakan AJAX dan WebServices dengan metode chunking. 

4. Menganalisis perbandingan besarnya chunks dan banyaknya thread terhadap waktu upload. 
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2 Tinjauan Pustaka 
2.1 AJAX 
AJAX adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. AJAX bukanlah sepenuhnya teknologi baru. AJAX 
menggabungkan beberapa komponen, yakni: XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language), JavaScript, DOM 
(Document Object Model), XML (eXtensible Markup Language), dan XMLHttpRequest Object. AJAX banyak diterapkan 
dalam teknologi web saat ini, karena AJAX memiliki sejumlah karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi web 
saat ini, diantaranya: 
1. Aplikasi dapat melakukan request ke server tanpa harus melakukan pergantian halaman. 
2. Lebih cepat dan hemat bandwith, karena aplikasi tidak perlu melakukan download terhadap seluruh halaman. Hanya 

men-download content yang diperlukan saja. 
3. Proses terjadi secara asynchronous di belakang layar. 

Dengan memanfaatkan karakteristik AJAX ini dapat dihasilkan aplikasi web yang semakin interaktif dan dinamis. Salah 
satu kegunaannya adalah pemisahan antara interaksi antara aplikasi dengan server dengan interaksi aplikasi dengan 
pengguna. Selagi AJAX melakukan request dan menunggu respon, user tetap dapat berinteraksi dengan antar muka 
aplikasi. 

Aplikasi web konvensional dengan aplikasi web menggunakan AJAX memiliki perbedaan arsitektur. Berikut adalah 
arsitektur web konvensional dibandingkan dengan web berbasis AJAX. 
 

    
 

a.       b. 
 

Gambar 1. a. Arsitektur Aplikasi Web Konvensional Dibandingkan Aplikasi Web Menggunakan AJAX[2]. 
b. Perbandingan Prinsip Kerja Secara Synchronous Pada Web Konvensional Dengan Asynchronous Pada AJAX[2]. 

 
Dari gambar 1.a. dapat dilihat bahwa aplikasi web AJAX menggunakan engine yang dibangun dengan AJAX sebagai 
penghubung komunikasi browser-server. Untuk komunikasi web, AJAX menggunakan XML sebagai media pertukaran 
data. Selain itu, yang membedakan antara web AJAX dengan web, konvensional biasa adalah kemampuannya bekerja di 
belakang layar secara asynchronous. Dari gambar 1.b. dapat dilihat cara kerja AJAX secara asynchronous 
memungkinkan antar muka browser dapat terus beraktivitas seiring dengan kerja AJAX Engine secara bersama. 
Sedangkan pada web konvensional kerja harus bergantian dan saling menunggu. 
 
2.2 WebServices 
WebServices merupakan sekumpulan fungsionalitas yang dapat diakses melalui Internet Protocol (IP) standar. 
WebServices banyak digunakan untuk aplikasi sistem yang terdistribusi secara heterogen baik dari sistem operasi sampai 
model objek. Kekuatan dari WebServices adalah menggunakan model messaging berbasis teks untuk komunikasi yang 
memungkinkan dapat beroperasi secara efektif pada platform yang berbeda. Oleh karena itulah WebServices banyak 
digunakan dan diakui secara luas. 
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Berbeda dengan aplikasi web konvensional, WebServices tidak mengembalikan interfaces yang dapat langsung 
dikonsumsi oleh user atau dalam arti kata lain tidak mengembalikan layanan berupa kode-kode HTML, tetapi 
WebServices mengembalikan layanan berupa XML yang berorientasi pada data dan tidak dapat dikonsumsi secara 
langsung oleh user. Oleh karena itu WebServices bersifat application-centric bukan human-centric. 

   
Human-centric     Application-centric 

Gambar 2. Perbedaan Konsep Human-Centric Dengan Application-Centric[3] 
 

2.3 WebServices pada Platform .NET 
Dengan menggunakan framework .NET banyak sekali kemudahan yang didapatkan. Termasuk diantaranya adalah 
developer tidak lagi dipusingkan dengan penggunaan protocol SOAP, karena framework .NET telah menyediakan library 
untuk mempermudah komunikasi menggunakan SOAP.  

Dalam implementasi WebServices menggunakan platform .NET digunakan file berekstensi .asmx. File inilah yang 
digunakan untuk menjadi target request layanan pada WebServices. File .asmx inilah yang akan berinteraksi dengan 
aplikasi client (requestor). Sedangkan file .aspx adalah halaman web yang bisa menjadi aplikasi itu sendiri dan yang 
berhubungan langsung dengan user. Atau bisa dikatakan bahwa .asmx adalah Application-centric dan .aspx adalah 
Human-centric. 

2.4 Maximum Request Length 
Maximum Request Length adalah suatu konfigurasi pada webserver IIS untuk membatasi panjangnya suatu request ke 
server. Nilai default yang diberikan adalah sebesar 4096KB. Apabila ada request atau pengiriman data ke server melebihi 
nilai maximum request length maka request itu akan ditolak. Akan tetapi nilai ini dapat diubah dari file web.config 
yang terletak di folder root website atau di machine.config.  

 
3 Rancangan Purwarupa Sistem 
Sistem yang dibangun adalah sistem Upload File berbasis metode chunking dengan menggunakan AJAX di sisi client 
dan WebServices dengan platform .NET di sisi server. Yang dimaksud dengan metode chunking dalam sistem ini adalah 
membagi file menjadi beberapa segmen, dan setiap segmen nantinya akan dibagi lagi menjadi potongan-potongan yang 
lebih kecil untuk dapat diupload secara parsial, sehingga dapat melewati batasan maximum request length. 
 
Arsitektur sistem upload file secara umum terlihat pada Gambar 3. Pada sisi server terdapat dua buah server yaitu 
WebPages Server yang bertugas melayani request halaman, dan Services Server yang bertugas melayani request servis 
Upload. Tetapi keduanya tetap berada dalam satu CPU. Sedangkan pada sisi Client menggunakan Browser Internet 
Explorer yang mendukung AJAX. 

 
Gambar 3. Arsitektur Sistem Upload File 

 
3.1 Model Pemotongan File dan Upload dengan Metode Chunking 
Dalam menerapkan metode chunking, file akan dipecah dan dibagi menjadi beberapa tingkat pembagian, yakni:  

• File 
File berarti secara keseluruhan file yang akan diupload dari offset 0 sampai dengan offset n (panjang file). 
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• Segmen 
Dari satu file akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi yang disebut dengan segmen. Tiap segmen ini nantinya 
akan mendapatkan satu thread koneksi untuk dapat mengupload segmen bagiannya sendiri. Satu file dapat terdiri 
dari satu atau lebih segmen 

• Chunk 
Bagian terkecil ini adalah sebuah segmen yang dibagi lagi menjadi potongan-potongan lebih kecil. Chunk inilah 
nantinya yang akan diupload satu persatu ke server. Satu Segmen dapat terdiri dari satu atau lebih chunk. 

 

Gambar 4. Ilustrasi Tingkat Pembagian File yang Akan Di-upload 

Pada proses upload, chunk akan di-upload satu persatu melalui thread koneksi yang dimiliki oleh masing-masing segmen. 
Chunk ini dikirim secara berurut sesuai urutan nomor chunk dalam satu segmen, tetapi berlaku asynchronous terhadap 
chunk pada segmen yang lain. Nantinya setelah di-upload tiap-tiap chunk akan langsung digabungkan dalam segmennya 
di server. Kemudian apabila seluruh chunk telah terupload, maka segmen-segmen yang sudah lengkap akan digabungkan 
kembali menjadi satu file utuh. Gambar 5 memberikan ilustrasi proses ini. 

 
Gambar 5. Gambaran Proses Upload Dengan Metode Chunking dan Pembagian Segmen 

 
3.2 Protokol Komunikasi 
Pada saat dua sistem di Client dengan di Server berjalan, protokol stop-and-wait berjalan parallel untuk masing-masing 
segmen, seperti yang dimodelkan dalam Message Sequence Chart pada Gambar 6a. Dalam pengirimannya komunikasi 
tiap segmen dapat berjalan secara asynchronous terhadap segmen yang lain.  

Untuk proses Resuming Upload, protokolnya serupa dengan yang digunakan untuk upload, bedanya ada pada fase 
inisialisasi. Proses inisialisasi menggunakan message InitResume dan Response Resume (terlihat pada Gambar 6.b), 
kemudian dilanjutkan dengan SendChunk dan seterusnya sama dengan Message Sequence Chart pada Gambar 6.a. 
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a. Upload       b. Resume 
 

Gambar 6. Message Sequence Chart Upload (a) dan Resume (b) 
 
Purwarupa sistem diimplementasikan dengan skema sebagaimana terlihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Skema Implementasi Purwarupa Sistem Upload 

 

4 Pengujian dan Pembahasan 
Tujuan dari pengujian ini adalah: 
1. Menguji apakah sistem telah dapat melakukan resume upload 
2. Menganalisis efektifitas Upload dengan metode POST pada web konvensional dibandingkan Upload dengan metode 

Chunking pada web menggunakan AJAX dengan parameter ukuran file terhadap constrain maximum request length 
3. Menganalisis penggunaan resource memori pada server saat melakukan proses upload pada web konvensional 

dibandingkan dengan metode Chunking menggunakan AJAX pada single user dan multi user. 
4. Menganalisis pengaruh besar ukuran chunk dan banyaknya thread terhadap waktu. 
 
4.1 Pengujian 
4.1.1 Skenario I 
Pada pengujian ini dilakukan upload file sebesar 8MB dan menggunakan segmen sebanyak 4 buah dengan ukuran chunk 
100KB. Upload file pada setiap jenis interupsi dapat dilanjutkan kembali karena file dipecah menjadi bagian lebih kecil 
yang disebut chunk. Chunk ini dikirimkan ke server tahap demi tahap. Dan setiap kali chunk digabungkan dalam satu 
segmen di server, disimpan informasi terakhir chunk yang harus dikirimkan berikutnya. Sehingga kapan pun aplikasi 
client dapat melakukan request chunk terakhir yang harus diupload (dilanjutkan) berikutnya. 
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4.1.2 Skenario II 
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan Upload metode POST biasa menggunakan ASP dengan Upload metode 
Chunking menggunakan AJAX. Pada percobaan ini untuk Upload Chunking digunakan Jumlah Segmen=1 dan besar 
Chunk 100KB. Berikut adalah hasilnya: 

Tabel 1. Hasil Pengujian Skenario II 
Success Rate Upload Biasa* Success Rate Upload metode Chunking* Ukuran File 

(dalam KB) MRL=FileSize-100KB MRL=FileSize+100KB MRL=FileSize-100KB MRL=FileSize+100KB 
500 0/10 10/10 10/10 10/10 

1000 0/10 10/10 10/10 10/10 
2000 0/10 10/10 10/10 10/10 
4000 0/10 10/10 10/10 10/10 
8000 0/10 10/10 10/10 10/10 
16000 0/10 10/10 10/10 10/10 
32000 0/10 10/10 10/10 10/10 
64000 0/10 10/10 10/10 10/10 
128000 0/10 10/10 10/10 10/10 
256000 0/10 10/10 10/10 10/10 
512000 0/10 10/10 8/10** 6/10** 

*) Success Rate n/m maksudnya dari m kali percobaan, berhasil sebanyak n kali 
**) Sebagian dari percobaan gagal karena memory leak pada Client.  

 
Dari Tabel 1. di atas dapat dilihat bahwa untuk Upload Biasa, apabila ukuran file > Maximum Request Length maka 
tingkat keberhasilannya adalah 0%. Sedangkan apabila ukuran file < Maximum Request Length maka tingkat 
keberhasilannya adalah 100%. Untuk Upload Chunking hampir semua memiliki tingkat keberhasilan 100% karena 
ukuran chunk < MRL, kecuali di beberapa kasus karena memang client kehabisan memory untuk melakukan proses. 
Seandainya ukuran chunk > Maximum Request Length maka upload akan gagal juga.  

Kegagalan akibat memory leak pada Upload Chunking dapat diatasi dengan melanjutkan upload (resume upload) dengan 
menutup jendela aplikasi terlebih dahulu kemudian melanjutkan proses upload kembali sampai keseluruhan chunk 
terupload. 

4.1.3 Skenario III 
Pada pengujian ini dilakukan proses upload pada sistem yang menggunakan upload POST web konvensional dan upload 
metode chunking dengan AJAX dan WebServices, untuk kemudian diamati pola perubahan konsumsi memori servernya. 
Dipilih beberapa ukuran file yang di-upload, yaitu: 8MB, 64MB, 128 MB, 256 MB, dan 512MB. Untuk metode chunking 
dipilih ukuran chunk 100KB dan segmen sebanyak 4 buah. Pengujian upload dilakukan dengan single dan multi user 
dalam beberapa kategori yaitu single user, 5 user, dan 10 user upload secara bersamaan. Tabel 2 menunjukkan hasil 
pengukurannya. 

Tabel 2. Hasil Uji Skenario III 
Upload POST Konvensional Upload Metode Chunking Ukuran 

File 1 user 5 user 10 user 1 user 5 user 10 user 
8MB 1-4MB 2-8MB 8-17MB 1-3MB 2-8MB 4-14MB 
64MB 1-4MB 2-8MB 8-17MB 1-3MB 2-8MB 4-14MB 
128MB 1-4MB 4-10MB 8-22MB 1-3MB 2-8MB 4-14MB 
256MB 1-4MB 6-14MB 8-22MB 1-3MB 2-8MB 4-14MB 
512MB 1-4MB 6-14MB 8-28MB 1-3MB 2-8MB 4-14MB 

 

Hasil penggunaan memori yang didapatkan pada saat proses pengujian tidak dapat ditentukan nilai tetapnya karena 
berubah-ubah setiap detiknya. Oleh karena itu ditampilkan dalam kisaran penggunaan memori yang pernah dicapai 
selama proses upload terjadi. 

Dari data hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa upload menggunakan metode chunking menggunakan resource 
memori yang lebih rendah dibandingkan upload metode POST konvensional. 

4.1.4 Skenario IV 
Mengupload beberapa ukuran file pada sistem Upload AJAX metode chunking dengan mengubah variable besar chunk 
dan banyak thread dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Besar Chunk 1000 bytes, 10.000 bytes, 100.000 bytes 
b. Banyak thread mulai dari 1 sampai dengan 20 
c. Variasi ukuran file 1MB, 4MB, 16MB, 64MB. 
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Kemudian dilakukan pengukuran banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses upload. Berikut adalah 
salah satu grafik hasil pengukuran waktu upload file berukuran 64MB untuk ukuran chunk = 10KB dan 100KB dengan 
variasi jumlah segmen mulai dari 1 hingga 14: 

 
 

Gambar 8. Grafik Waktu Upload Untuk File Berukuran 64MB 

Dari hasil pengujian Skenario IV, secara umum dapat dilihat bahwa semakin besar ChunkSize yang digunakan, semakin 
sedikit waktu upload yang dibutuhkan. Dapat dilihat juga bahwa upload dengan multi segmen dapat menambah 
optimalitas dalam hal waktu. Namun dalam eksperimen kali ini belum bisa diukur berapa banyak segmen yang 
dibutuhkan agar dapat menghasilkan waktu upload yang paling optimal.  

Semakin banyak segmen yang dibentuk muncul kecenderungan semakin berkurang nilai optimalnya. Hal ini dikarenakan 
semakin banyak segmen yang dibentuk maka akan semakin menghabiskan memory pada Client, sehingga pada suatu titik 
dimana memory Client mengalami kejenuhan penggunaan memori, akan memperlambat kinerja sistem. 

 
Gambar 9. Grafik Hubungan Batas Imbang dengan Banyak Segmen 

Setiap percobaan memiliki batas imbang penggunaan lebih dari satu segmen, terhadap penggunaan satu segmen. Batas 
itu akan semakin bergerak ke kiri seiring dengan besarnya ChunkSize, sedangkan akan semakin bergerak ke kanan 
seiring dengan mengecilnya ChunkSize. 
 
5 Kesimpulan 
1. Metode Upload dengan Chunking dapat memberikan fungsionalitas resume upload, karena chunk dikirimkan secara 

bertahap dan sistem menyimpan informasi sejauh mana upload telah berlangsung sehingga memudahkan untuk 
melakukan Resume Upload. 

2.  Maximum Request Length pada setting Web Server dapat membatasi besar paket yang dikirimkan ke server. Namun 
hal ini dapat diatasi dengan memotong file menjadi bagian-bagian kecil yaitu chunk dan dikirimkan secara bertahap, 
asalkan ukuran chunk tidak lebih besar daripada maximum request length 

3. Upload menggunakan metode chunking membutuhkan resource memori server yang lebih rendah dibandingkan 
upload metode POST konvensional. 

4.  Multi Segmen dalam Upload terbukti menambah optimalitas dalam hal waktu. Namun dalam penelitian ini belum 
bisa ditentukan seberapa banyak segmen yang harus dibentuk agar mendapatkan waktu yang optimal. Setiap kasus 
multi segmen memiliki batas imbang waktu upload dengan single segmen, batas imbang ini dipengaruhi oleh besar 
ukuran chunk. Jumlah maksimal segmen yang dapat dibentuk, agar didapatkan waktu upload di bawah batas imbang, 
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berbanding terbalik dengan ukuran chunk. Secara umum, mengupload menggunakan ChunkSize lebih besar dapat 
menghasilkan waktu yang lebih optimal daripada menggunakan ChunkSize lebih kecil. 

 
6 Penelitian Lanjutan 
1.  Pada beberapa kasus untuk inputan file berukuran lebih besar sama dengan 512 MB dalam percobaan kali ini, terjadi 

memory leak pada client yang mengakibatkan melambatnya kinerja aplikasi client. Hal ini disebabkan karena aplikasi 
client yang dibangun kurang memiliki manajemen memori yang baik. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan 
aplikasi client memiliki manajemen memori yang lebih baik lagi agar sistem dapat bekerja lebih optimal. 

2. Sistem pendistribusian upload chunk terhadap segmen pada pengembangan kali ini tertutup dalam satu segmen saja 
dan sifatnya serial terhadap satu segmen walaupun bertindak asynchronous terhadap segmen lain. Hal ini 
menyebabkan apabila satu segmen telah selesai maka thread tersebut tidak dapat membantu segmen lain 
menyelesaikan segmennya. Performansi akan lebih optimal lagi apabila thread yang telah selesai dapat membantu 
segmen pada thread lain yang belum selesai. 
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