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Pendahuluan  

 
Pada jaman sekarang ini informasi sangat mudah didapat dengan adanya internet. 

Apapun bisa didapat mulai dari hal yang umum sampai hal yang bersifat rahasia 

sekalipun. Orang-orang dapat dengan mudah mencari informasi yang mereka inginkan 

hanya dengan mengetikan informasi yang mereka inginkan itu saja. hal tersebut tidak 

akan pernah bisa terjadi tanpa adanya peran dari server yang melayani user. Jadi 

sebenarnya pada saat user mengetikan informasi yang mereka cari, user telah 

melakukan request ke server dan server-lah yang memberikan informasi yang 

diinginkan user tadi. Untuk bisa melakukan koneksi dari user ke server pun terdapat 

suatu protokol tersendiri yang sudah popular yaitu HTTP. HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) merupakan suatu protokol jaringan komputer yang berfungsi untuk sistem 

informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Dengan adanya 

HTTP  user dapat melakukan berbagai macam aktifitas yang sumber datanya berasal 

dari server seperti browsing, download, upload, streaming, dll.  

Meskipun begitu, sering kali aktifitas yang dilakukan melalui internet tersebut 

mengalami kendala dimana salah satu kendalanya adalah download yang jelek. Pada 

tulisan ini akan dicoba dilakukan analisis terhadap hasil capture 

http-download-bad.pcap yang telah di-capture oleh Agus Kurbiawan. File tersebut bisa 

di-download di if-unpas.org/iwank/Wireshark/network forensic agus kurbiawan  
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Download merupakan suatu proses pengiriman data dari server ke user dimana data 

yang dikirimkan tersebut baru bisa digunakan setelah proses download selesai.  

Sewaktu file di-download dari server ke user, file tersebut tidak dikirim secara utuh 

dalam sekali kirim tetapi file tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket dan dikirim 

secara berurutan ke tujuan. Protokol yang bertugas dalam pengiriman paket ini adalah 

protokol pada layer transport HTTP, yaitu TCP. HTTP merupakan protocol aplikasi 

yang memungkinkan komunikasi antara client dan user. Berikut merupakan contoh hasil 

capture dari proses download 

 

Pada gambar tersebut terlihat jika 10.0.52.164 merupakan client yang sedang mencoba 

meminta file ke server 61.8.0.17. hal tersebut terlihat pada paket 4 dengan protocol 

HTTP yang berisi command GET dari client ke server yang berarti client sedang 

meminta file pada resource tertentu. Sebelum melakukan GET, client dan server harus 

melakukan proses handshaking terlebih dahulu untuk menjalin sebuah koneksi. Pada 

gambar pada paket 1,2, dan 3 merupakan proses 3-way handshaking tersebut. Disitu 

terlihat jika client mengirim SYN terlebih dahulu kemudian server menjawabnya 

dengan mengirim SYN, ACK dan client kembali menjawabnya dengan ACK. 3-way 

handshaking ini dilakukan untuh menegosiasikan parameter-parameter apa saja yang 

akan digunakan pada saat pengiriman data yang akan dilakukan nanti. Setelah proses 

handshaking selesai dan client sudah melakukan request terhadap file yang diinginkan, 
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maka file tersebut akan langsung dikirim ke client. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, 

file tersebut akan dibagi menjadi beberapa paket dan dikirim secara berurutan. Pada 

hasil capture yang didapat dapat dilihat jika server mengirim banyak paket ke client. 

Pada gambar terlihat bahwa paket yang dikirim ke client terdapat info yang berisi TCP 

segment of reassembled PDU yang berarti segment dari TCP dari PDU (Packet Data 

Unit) yang sedang dikumpulkan kembali. Selain itu setelah paket dikirim ke client, 

client selalu mengirim pesan ACK ke server sebagai reply-nya. Jadi server tidak akan 

mengirim paket selanjutnya apabila client belum mengirim ACK ke server. Proses 

tersebut akan terus menerus terjadi sampai paket yang dikirim membentuk suatu file 

yang utuh. Berikut merupakan contoh detail isi paket yang dikirim pada hasil capture 

tersebut 

 

Gambar diatas merupakan contoh detail paket yang dikirim oleh server ke client. Disitu 

terdapat berbagai macam parameter yang digunakan seperti source dan destination port, 

sequence number, flags, dll. Pada setiap paket yang dikirim dari server memiliki 

sequence number yang berbeda-beda dan pada paket tersebut juga terdapat keterangan 

next sequence number sehingga data yang dikirimkan nantinya dapat diurutkan agar 

membentuk suatu file. Selain itu, pada paket yang dikirim dari server tersebut juga 

terdapat acknowledgment number yang sudah ditetapkan. jadi, setelah paket tersebut 

dikirimkan akan ada reply acknowledgement dari client. Berikut detail dari paket  
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acknowledgement yang dikirim client sebagai respon dari paket yang dikirim dari server 

tersebut 

 

Pada gambar tersebut terlihat jika acknowledgment number adalah 3250, sama dengan 

sequence number paket yang dikirim dari server sebelumnya. Hal tersebut membuktikan 

jika paket tersebut merupakan ACK dari paket pada frame 10 seperti yang sudah 

dijelaskan tadi. Pada SEQ/ACK analysis juga tertulis jika paket ACK tersebut 

merupakan ACK dari segment pada frame 10. Apabila paket ACK ini telah diterima 

oleh server, barulah server akan mengirim paket selanjutnya. 

 

Meskipun begitu, terkadang paket yang dikirim oleh server tidak selalu bisa diterima 

dengan baik oleh client. Paket tersebut tidak diterima karena berbagai macam hal seperti 

firewall, koneksi internet yang lambat, adanya third-party, dll. Apabila ada paket yang 

hilang maka client tidak akan bisa menyusun kembali paket-paket yang lain menjadi 

sebuah file yang utuh. Oleh karena itu, saat ada paket yang hilang server harus 

mengirim ulang paket tersebut ke client. Agar server mengetahui jika ada paket yang 

hilang, client memberitahunya dengan cara terus mengirim duplicate ACK atau ACK 

dengan number yang sama secara terus menerus sampai server melakukan fast 

retransmission dari paket yang hilang tadi. Jadi, duplicate ACK ini menjadi trigger yang 

akan membuat server mengetahui jika ada paket yang tidak berhasil terkirim. Berikut 

merupakan contoh duplicate ACK yang dikirim ke server. 
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Berdasarkan gambar tersebut, terlihat jika pada paket 133 terdapat keterangan yang 

menyatakan jika paket yang dikirim tidak tercapture atau tidak diterima oleh client. 

Setelah itu client akan merespon dengan tetap mengirim ACK ke server. Pada gambar 

tersebut ACK dengan nomer yang sama tidak hanya dikirim sekali melainkan 

berkali-kali hingga server melakukan fast retransmission seperti gambar di bawah ini 

 

Pada gambar tersebut terlihat jika client telah mengirim sebanyak 40 duplicate ACK dan 

server baru mengirimkan ulang paket yang diinginkan oleh client tersebut. Pada paket 

216 yang terletak dibawah paket fast retransmission terlihat jika ACK yang dikirim 

nomernya sudah berbeda dari duplicate ACK sebelumnya. Itu berarti client sudah 

menerima paket fast retransmission tadi dan menginginkan paket selanjutnya untuk 

dikirim. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan gambar dari detail paket fast 

retransmission. 
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Pada gambar tersebut terlihat jika sequence number-nya sama dengan ACK number dari 

duplicate ACK yang terus menerus dikirim tadi. Hal tersebut membuktikan jika server 

telah berhasil mengirim paket yang diinginkan oleh client. 

 

Selain masalah paket yang tidak dapat diterima tersebut, pada akhir capture yang 

dilakukan terdapat sebuah paket yang berisi RST, ACK seperti gambar di bawah ini. 

 

Berdasarkan berbagai sumber yang telah dicari, RST ini muncul bisa jadi dikarenakan 

oleh berbagai macam hal, yaitu: 

 Server telah menutup port yang digunakan untuk melakukan koneksi dengan 

client saat proses download sedang berjalan 

 Client kehilangan koneksi dengan server 

 Adanya malformed packet (paket yang cacat)  
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