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ABSTRACT 
BitTorrent, invented by Bram Cohen, is a protocol and peer-to-peer application that is used for file distribution. This 
paper will define the mechanism on how BitTorrent works in the file distribution while focusing on one of the algorithm 
in BitTorrent, the choking algorithm. The experiments will be done by conducting modification on the revolution time of 
the choking algorithm. The default revolution time of the choking algorithm is 10 seconds while in the experiments it will 
be 5, 15, 20, 25 and 30 seconds. From the experiments, the number of people that download the same file can affect the 
transfer rate as well as the revolution time of the choking algorithm. The limitation when conducting the experiment is 
the unstable internet connection which can result in inaccurate data.  
Keywords: Bit Torrent, Peer-to-peer, Chocking, Optimasi 
 
1. Pendahuluan 
Proses pencarian data yang cepat dan mudah merupakan hal yang penting untuk saat ini. Untuk membantu pengguna 
dalam mencari data yang diinginkan, saat ini dikembangkan suatu piranti lunak dengan menggunakan sistem file sharing. 
Pencarian data yang dilakukan dengan menggunakan piranti lunak dengan sistem file sharing secara online memudahkan 
masyarakat dalam memperoleh data. Hal yang menjadi masalah yaitu dibutuhkannya proses pengiriman data yang cepat 
sehingga data didapatkan dalam waktu yang lebih singkat. Suatu pengoptimalan dilakukan pada salah satu piranti lunak 
dengan sistem file sharing untuk mendapatkan tingkat pengiriman data yang tinggi. Pengoptimalan tersebut dilakukan 
pada piranti lunak BitTorrent yang merupakan salah satu program yang bersifat open source. Optimalisasi piranti lunak 
BitTorrent dilakukan pada algoritma choking yang telah digunakan pada sistem file sharing BitTorrent. Optimasi 
dilakukan dengan melakukan modifikasi pada waktu perputaran dari algoritma tersebut.  
 
2.   BitTorrent 
BitTorrent adalah suatu protokol untuk mendistribusikan berkas secara peer-to-peer (P2P) yang diciptakan oleh 
programmer Bram Cohen. Pembuatan BitTorrent dibuat dalam bahasa pemrograman Python dan dikeluarkan dengan 
BitTorrent Open Source Licensed. BitTorrent ini terdiri dari protokol distribusi, aplikasi klien dan berkas dengan ekstensi 
.torrent. Selain menggunakan bahasa pemrograman Python, implementasi dari BitTorrent juga dibuat dalam bahasa 
pemrograman Java dan C++. 
 
Penyebaran berkas dengan BitTorrent dimulai dengan sebuah berkas sebagai pointer dengan ekstensi .torrent yang 
terdapat pada sebuah web server. Berkas tersebut berisikan informasi mengenai berkas yang akan di-download seperti 
nama berkas, ukurannya, informasi hashing, alamat dari tracker, dan data-data lainnya. Informasi hashing tersebut yaitu 
informasi setiap bagian dari berkas di-hash dimana proses hashing berkas tersebut mengijinkan pengguna BitTorrent 
untuk memastikan berkas yang di-download merupakan yang asli. Pendistribusian berkas .torrent ini tidak hanya 
melalui web tetapi juga dapat melalui email[5]. Tracker bertanggung jawab untuk membantu peer agar dapat saling 
berhubungan. Tracker mengirimkan sebuah daftar yang berisi informasi mengenai peer yang sedang melakukan proses 
download berkas yang sama. 
 
BitTorrent memotong berkas menjadi beberapa bagian dengan ukuran kurang lebih 256 kB hingga 2 mB untuk 
mengetahui berkas yang dimiliki oleh suatu peer. Setiap peer memberikan informasi ke peer lainnya bagian berkas yang 
telah dimiliki. Bagian-bagian dari berkas tersebut di-hash dengan menggunakan Secure Hash Algorithm (SHA), yaitu 
SHA-1, dan terdapat pada berkas .torrent dengan tujuan untuk mem-verifikasikan integritas dari data. Peer tidak 
memberikan informasi bagian yang telah dimiliki hingga selesai memeriksa hasil hash tersebut.  
 
Urutan dalam memilih bagian yang akan di-download merupakan hal yang penting. Pemilihan bagian apabila tidak baik 
dapat menyebabkan semua bagian yang telah terkumpulkan tidak dapat di-upload kepada peer lain yang diinginkan. 
Pemilihan bagian berkas di BitTorrent yaitu pada saat sebuah sub-bagian diminta, sisa dari sub-bagian dari bagian berkas 
tersebut akan diminta ulang sebelum sub-bagian dari bagian berkas yang lainnya. Bagian dari berkas yang akan di-
download pertama kali yaitu bagian yang tidak umum dimiliki oleh peer. Teknik pemilihan tersebut disebut sebagai 
teknik rarest first. Tujuan dari teknik tersebut adalah untuk memastikan bahwa peer akan memiliki semua bagian dari 
berkas setelah proses download selesai.  
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Suatu perkecualian pada teknik rarest first yaitu saat mulai melakukan proses download. Pada waktu pertama kali mulai 
melakukan proses download sebuah berkas, peer tidak memiliki apapun untuk di-upload sehingga sangat penting untuk 
mendapatkan bagian yang lengkap secepatnya. Bagian yang langka pada umumnya hanya terdapat pada satu peer, 
sehingga proses download berkas tersebut lebih lambat daripada yang terdapat pada banyak peer dimana sub-bagian 
dapat di-download dari tempat yang berbeda. Untuk itu bagian-bagian yang akan di-download dipilih secara acak hingga 
bagian pertama lengkap dan kemudian pemilihan bagian yang akan di-download berubah menjadi teknik rarest first. 
 
Setiap peer saling bekerja sama dalam memaksimalkan tingkat download. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memilih 
peer yang akan di-download dan di-upload melalui berbagai pertukaran seimbang. Apabila peer ingin bekerjasama maka 
peer akan melakukan proses upload dan apabila tidak peer akan melakukan choking pada peer yang menginginkan 
berkas tersebut. Choking merupakan penolakan sementara untuk melakukan proses upload berkas tetapi proses download 
berkas masih tetap dapat dilaksanakan. Algoritma choking ini digunakan untuk memanfaatkan semua sumber yang 
tersedia, menyediakan tingkat download yang sesuai untuk semua peer, dan membuat semua peer tidak hanya melakukan 
proses download tetapi juga melakukan proses upload[3]. 
 
3.   Algoritma Choking 
Setiap peer melakukan proses unchoke pada peer lainnya dalam jumlah yang tetap (biasanya empat), yang menjadi 
pokok persoalan yaitu peer mana yang akan di-unchoke. Peer akan dipilih berdasarkan tingkat download pada proses 
download suatu berkas. Peer menghitung ulang peer yang akan di-choke setiap 10 detik. Optimistic unchoke peer yang 
berarti meng-unchoke tanpa melihat tingkat download. Peer yang menjadi optimistic unchoke akan dipilih secara 
bergantian dalam waktu 30 detik. Apabila dalam waktu 30 detik tidak didapatkan satu sub-bagian berkas dari remote 
peer, maka akan diasumsikan bahwa peer lokal ditolak atau snubbed oleh remote peer tersebut dan peer lokal tidak akan 
melakukan proses upload untuk remote peer kecuali remote peer tersebut terpilih sebagai optimistic unchoke. Pada saat 
peer telah selesai melakukan proses download, maka peer tersebut tidak memiliki tingkat download untuk menentukan 
peer yang akan di-upload. Untuk menentukan peer yang akan di-upload yaitu dengan memilih peer yang memiliki 
tingkat upload yang baik[3]. 
 
Himpunan peer terdiri dari remote peer-remote peer yang ingin melakukan proses download berkas. Pada algoritma 
choking, peer-peer yang terdapat pada himpunan peer memiliki berbagai status. Status-status dari peer tersebut yaitu: 

- “interested” atau “not interested”  
“interested” berarti remote peer tertarik dengan peer lokal karena peer lokal memiliki sub-bagian dimana 
sub-bagian tersebut tidak dimiliki oleh remote peer. 
“not interested” berarti remote peer tidak tertarik dengan peer lokal karena peer lokal memiliki sub-bagian 
dimana sub-bagian tersebut telah dimiliki oleh remote peer. 

-  “choked” atau “not choked”  
“choked” berarti remote peer choked oleh peer lokal atau peer lokal tidak akan mengirimkan sub-bagian 
kepada remote peer sementara. 
“not choked” berarti remote peer tidak choked oleh peer lokal atau peer lokal sedang mengirimkan sub-
bagian kepada remote peer. 
Peer  mendapatkan status “choked” dan “not choked” berdasarkan pada algoritma choking. 

- “snubbed” atau “not snubbed” 
“snubbed” berarti peer lokal tidak akan mengirimkan sub-bagian kepada remote peer dalam jangka waktu 
yang lama. Peer akan mendapatkan status “snubbed” yaitu jika peer tersebut tidak mengirimkan sebuah 
sub-bagian kepada peer lokal dalam jangka waktu tertentu.  
“not snubbed” berarti remote peer status hingga remote peer terpilih sebagai optimistic unchoked peer.  
Status “snubbed” hanya dapat berubah menjadi “not snubbed” apabila remote peer terpilih sebagai 
optimistic unchoked peer. 

 
Algoritma choking yang digunakan pada saat peer dalam keadaan leecher berbeda dengan pada saat peer dalam keadaan 
seed. Pada saat keadaan leecher, algoritma ini dipanggil setiap T detik (default = 10 detik), setiap waktu peer bergabung 
untuk melakukan proses download berkas, meninggalkan himpunan peer dan status dari salah satu remote peer yang 
terdapat pada himpunan peer statusnya berubah menjadi “interested” atau “not interested”. Berikut ini merupakan 
langkah-langkah yang dilakukan algoritma choking pada keadaan leecher: 

1. Algoritma menyusun peer dengan status “interested” dan “not snubbed”. Penyusunan peer berdasarkan 
pada tingkat download terhadap peer lokal.  

2. Tiga peer dengan tingkat download tertinggi diberi status “not choked”.  
3. Pada awal dari setiap tiga perputaran, algoritma memilih peer dengan status “choked” dan “interested” 

secara acak. Peer yang terpilih disebut dengan optimistic unchoked peer. 
4. Jika optimistic unchoked peer tidak termasuk dalam tiga peer yang terpilih pada langkah 3, maka peer 

tersebut diberi status “not choked” dan perputaran selesai. 
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5. Jika optimistic unchoked peer termasuk dalam tiga peer tercepat, peer lain akan dipilih secara acak dengan 
status “interested”. 
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Gambar 3.1. Activity Diagram Dari Algoritma Choking Pada Keadaan Lecher 
 
Pada saat keadaan seed, algoritma ini dipanggil setiap T detik (default = 10 detik), setiap waktu peer bergabung untuk 
melakukan proses download berkas, meninggalkan himpunan peer dan status dari salah satu remote peer  yang terdapat 
pada himpunan peer berubah menjadi “interested” “interested” atau “not interested”. Berikut ini merupakan langkah-
langkah yang dilakukan algoritma choking pada keadaan seed: 

1. Peer dengan status “interested” dan “not choked” yang termasuk. 
2. Algoritma mengurutkan peer berdasarkan waktu terakhir diberi status “not choked”. Peer-peer yang 

termasuk dalam proses pengurutan tersebut yaitu semua peer baru diberi status “not choked” kurang dari U 
detik (default = 20 detik) yang lalu. Tingkat upload digunakan untuk mengurutkan peer-peer yang memiliki 
waktu terakhir yang sama. Proses pengurutan peer-peer yang memiliki waktu yang sama yaitu dengan 
memberikan prioritas kepada tingkat upload yang lebih tinggi. 

3. Algoritma menyusun peer-peer lainnya yang tidak memiliki waktu terakhir diberi status “not choked” 
berdasarkan tingkat upload. Proses pengurutan tersebut dilakukan dengan memberikan prioritas untuk peer 
dengan tingkat upload yang lebih tinggi dan peer-peer tersebut diurutkan setelah peer-peer yang telah 
diurutkan pada langkah 2. 

4. Selama 2 perputaran dari 3, algoritma memberikan status “not choked” kepada tiga peer pertama yang 
terdapat pada himpunan peer yang telah diurutkan. Algoritma juga memberikan status “not choked” kepada 
peer status “interested” secara acak. Untuk putaran ke-3, algoritma memberikan status “not choked” kepada 
4 peer pertama yang berada pada himpunan peer yang telah diurutkan. 

5. Peer lainnya yang terdapat pada himpunan peer diberi status “choked”. 
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Gambar 3.2. Activity Diagram Dari Algoritma Choking Pada Keadaan Seed 
 

4.   Pengujian  
Pengujian sistem yang dilakukan dengan cara mengubah waktu perputaran dari algoritma choking yang secara default 
yaitu 10 detik setiap perputarannya. Waktu perputaran dari algoritma choking yang akan diuji yaitu dengan jarak setiap 5 
detik. Waktu perputaran yang akan diuji yaitu dengan membandingkan waktu yang telah diubah dengan waktu default 
yaitu 5 detik dan 10 detik, 15 detik dan 10 detik, 20 detik dan 10 detik, 25 detik dan 10 detik, serta 30 detik dan 10 detik. 
Pengujian dimulai dengan waktu perputaran 5 detik dan dengan selisih tiap waktu perputarannya 5 detik yaitu agar peer 
mendapatkan sebuah sub-bagian yang berukuran kurang lebih 16 KB dengan asumsi tingkat download minimumnya 
yaitu 4 KB/s. Pengujian waktu perputaran dilakukan hingga waktu perputaran 30 detik yaitu agar jangka waktu untuk 
refresh jaringan tidak terlalu lama. Refresh jaringan yaitu proses untuk menemukan peer–peer dengan tingkat download 
yang lebih baik dan melakukan koneksi dengan peer-peer tersebut. Setiap waktu perputaran dari algoritma choking akan 
dilakukan proses download berkas hingga proses download selesai. 
 
Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan proses download dari sebuah berkas dimana waktu perputaran dari 
algoritma choking pada sistem diubah. Waktu perputaran dari algoritma choking yang akan digunakan yaitu setiap 10 
detik dan 30 detik. Setiap waktu perputaran algoritma choking, yaitu untuk 10 dan 30 detik, akan dilakukan masing-
masing satu proses download. Sehingga proses download yang terjadi sebanyak dua proses download.  

 
Tabel 4.1 Data-Data Hasil Proses Download Berkas Dengan Waktu Perputaran 10 Detik 

Waktu 
(Jam) 

Tingkat  
Download 

(KB/s) 

Tingkat  
Upload  
(KB/s) 

Seed 
(peer) 

Leecher 
(peer) 

Ukuran  
Download  

(MB) 

Ukuran  
Upload 
(MB) 

1 10 2 20 4 36.3 2.4 
2 16 1 22 2 72.4 6.2 
3 15 1 27 3 108.3 8.8 
4 7 5 26 4 133.4 11.5 
5 7 0 12 8 145.7 15.7 
6 11 1 16 2 160.4 17.4 
7 12 3 17 2 175.7 21.7 
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Tabel 4.2 Data-Data Proses Download Berkas Dengan Waktu Perputaran 30 Detik 

Waktu 
(Jam) 

Tingkat  
Download 

(KB/s) 

Tingkat  
Upload  
(KB/s) 

Seed 
(peer) 

Leecher 
(peer) 

Ukuran  
Download  

(MB) 

Ukuran  
Upload 
(MB) 

1 10 2 20 4 36.3 2.4 
2 10 1 22 2 72.4 6.2 
3 13 1 27 3 108.3 8.8 
4 7 5 26 4 133.4 11.5 
5 7 0 12 8 145.7 15.7 
6 11 1 16 2 160.4 17.1 
7 7 5 17 2 170.8 23.6 
8 4 13 13 5 175.4 50.4 
9 3 10 7 5 178.1 80.1 

 
Pada pengujian kedua terdapat perbedaan yang besar untuk waktu yang dibutuhkan dalam proses download antara waktu 
perputaran dari algoritma choking 10 detik dan 30 detik. Dalam proses download berkas ke-sembilan dibutuhkan waktu 
kurang lebih 7 jam dengan waktu perputaran 10 detik dan 9 jam dengan waktu perputaran 30 detik. Perbedaan waktu 
proses download berkas ke-sembilan antara waktu perputaran 10 detik dan 30 detik yaitu 2 jam. Waktu proses download 
dengan waktu perputaran 30 detik lebih lama terjadi karena proses refresh jaringan yang terjadi lebih sedikit dari proses 
downlod dengan waktu perputaran 10 detik. Pada proses download dengan waktu perputaran 10 detik, proses refresh 
jaringan terjadi setiap 10 detik. Sedangkan pada proses download dengan waktu perputaran 30 detik, proses refresh 
jaringan hanya terjadi setiap 30 detik.  
 
5.   Kesimpulan 
Jumlah peer yang terhubung dalam proses download suatu berkas dapat mempengaruhi tingkat download dari proses 
download suatu berkas. Semakin banyak jumlah peer, khususnya seed, semakin tinggi tingkat download yang 
didapatkan. Sebaliknya sedikit jumlah peer, semakin rendah tingkat download yang didapatkan. Melihat kenyataan ini, 
maka dapat dinyatakan bahwa jumlah anggota komunitas peer yang online sangat berpengaruh pada kelangsungan dan 
kecepatan pencarian file. 
 
Waktu perputaran dari algoritma choking dapat mempengaruhi tingkat download pada proses download suatu berkas. 
Berdasarkan penelitian, waktu perputaran dari algoritma choking yang dapat menghasilkan tingkat download tinggi yaitu 
dengan waktu perputaran antara setiap 5 detik hingga 10 detik. 
 
6.   Penelitian Lanjutan 
Peningkatan kemampuan peer-to-peer tidak hanya bergantung pada kemampuan jaringan melakukan transfer tetapi harus 
lebih lagi, dengan melakukan gathering community dengan lebih aktif lagi. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk 
peningkatan response dan proaktif dalam interaksi antara seed dan leech. Penelitian lanjutan yang akan dilakukan adalah 
dengan memperhatikan proaktif dari komunitas P2P dalam memberikan respon dengan mengandalkan webmining 
interface dan cluster search engine. 
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