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OTOMATISASI PENGAMBILAN SIZE, VISIBILITY , RICH FILES , DAN SCHOLAR 

DARI WEBSITE SEBAGAI ALAT UKUR INDIKATOR WEBOMETRICS 
 

Eko Fujianto, Humaidillah Kurniadi W, Desy Hosenainy 
Jurusan Fisika FMIPA 

Universitas Negeri Malang, Malang 

RINGKASAN 
Website merupakan suatu layanan yang memberikan informasi kepada pengunjung website 

dengan menggunakan konsep hyperlink, dengan tujuan untuk mempermudah melakukan 
penelusuran informasi di Internet. Perkembangan teknologi website yang sangat pesat dan 
jumlah website yang sangat banyak memunculkan lembaga-lembaga yang melakukan 
pemeringkatan terhadap website-website di Internet. Tujuan adanya pemeringkatan tersebut 
adalah untuk mengetahui kualitas suatu website ditinjau dari indikator-indikator tertentu. 
Lembaga yang melakukan pemeringkatan website misalnya Webometrics 
(http://www.webometrics.info) yang melakukan pemeringkatan terhadap website lembaga 
pendidikan di seluruh dunia, Alexa (http://www.alexa.com) melakukan pemeringkatan terhadap 
semua website di Internet, dan masih banyak lembaga pemeringkatan website lainnya. Dalam 
melakukan pemeringkatan, lembaga pemeringkatan website melakukan penilaian terhadap 
berbagai macam indikator. Misalnya indikator  yang dipakai oleh Webometrics antara lain size 
(S), visibility (V), rich files (R), dan scholar (Sc).Webometrics mendapatkan data indikator di 
atas dari 4 mesin pencari yaitu Goolge, yahoo, Bing, dan Exalead. Data tersebut tentunya tidak 
didapatkan dengan cara manual terhadap puluhan ribu website di seluruh dunia. Mereka 
tentunya menggunakan suatu program tertentu yang secara otomatis dapat mengambil data dari 
website-website yang sudah ditentukan, yang selanjutnya akan diolah dalam proses 
pemeringkatan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dibuat sebuah program yang 
dapat melakukan pengambilan empat data di atas secara otomatis tanpa menjalankan 4 (empat) 
mesin pencari satu-persatu. Program ini secara otomatis menjalankan keempat mesin pencari 
dengan key tertentu dan menampilkan hasil pengambilan data size, visibility, rich files, dan 
scholar pada sebuah tabel. Hasil pengambilan data juga dapat didownload dalam file berformat 
CSV (Comma Saparated Value). Dengan menggunakan program ini, proses pengambilan data 
size, visibility, rich files, dan scholar dari website akan lebih mudah dan lebih cepat 
dibandingkan dengan melakukan pengambilan data secara manual. Program menghasilkan data 
size, visibility, rich files, dan scholar yang sama dengan hasil pengambilan data yang dilakukan 
secara manual. 

 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Website merupakan suatu layanan yang memberikan informasi kepada pengunjung 
website dengan menggunakan konsep hyperlink, dengan tujuan untuk mempermudah melakukan 
penelusuran informasi di Internet. Informasi yang bisa didapat dari suatu website sangat 
beraneka ragam seperti: teks, gambar, animasi, suara, dan bentuk informasi lain. 
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Perkembangan teknologi website yang sangat pesat dan jumlah website yang sangat 
banyak memunculkan lembaga-lembaga yang melakukan pemeringkatan terhadap website-
website di Internet. Tujuan adanya pemeringkatan tersebut adalah untuk mengetahui kualitas 
suatu website ditinjau dari indikator-indikator tertentu. Lembaga yang melakukan pemeringkatan 
website misalnya Webometrics (http://www.webometrics.info), Alexa (http://www.alexa.com), 
dan masih banyak lembaga pemeringkatan website lainnya.  

Dalam melakukan pemeringkatan, lembaga pemeringkatan website melakukan penilaian 
terhadap berbagai macam indikator. Misalnya indikator  yang dipakai oleh Webometrics antara 
lain size (S), visibility (V), rich files (R), dan scholar (Sc).Webometrics mendapatkan data 
indikator di atas dari mesin pencari.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mengajukan gagasan tentang “Otomatisasi 
Pengambilan Size, Visibility, Rich Files, dan Scholar dari Website Sebagai Alat  Ukur  
Indikator  Webometrics”. 
Tujuan 

Tujuan dari gagasan ini adalah untuk membuat program yang dapat melakukan 
otomatisasi pengambilan size, visibility, rich files, dan scholar dari website sebagai untuk alat 
ukur indikator Webometrics. 

 
Manfaat 

Program ini dapat digunakan oleh semua pihak terutama perguruan tinggi sebagai alat 
untuk mengetahui jumlah size, visibility, rich files, dan scholar yang dimiliki dalam website 
tertentu dalam pengukuran indikator Webometrics. 

 
 

GAGASAN 
Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan 

Perkembangan website saat ini yang begitu cepat membuat jumlahnya semakin banyak. 
Hal ini memunculkan lembaga-lembaga pemeringkatan website yang melakukan pemeringkatan 
terhadap website-website tertentu. Misalnya Webometrics (http://www.webometrics.info) yang 
melakukan pemeringkatan terhadap website lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di seluruh 
dunia dan  Alexa (http://www.alexa.com) melakukan pemeringkatan terhadap semua website di 
Internet.  

Indikator dalam penilaian pemeringkatan website berbeda antara lembaga pemeringkatan 
yang satu dengan yang lainnya. Indikator yang dibahas mengacu pada indikator yang dipakai 
oleh Webometrics, yaitu size (S), visibility (V), rich files (R), dan scholar (Sc). Webometrics 
menggunakan 4 (empat) mesin pencari yaitu Google (http://google.com), Yahoo 
(http://siteexplorer.search.yahoo.com), Bing (http://bing.com) , dan Exalead 
(http://exalead.com/search) dalam mencari dan mendapatkan data.  

Size (S) adalah jumlah halaman yang ditemukan dari 4 (empat) mesin pencari, yaitu 
Google, Yahoo, Bing, dan Exalead. Hasil pencarian untuk masing-masing mesin pencari akan 
berbeda. Untuk mendapatkan data Size secara manual dilakukan dengan masukkan key “site:” 
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dilanjutkan dengan URL(uniform resource locator) website yang dimaksud, misal 
“site:um.ac.id” pada mesin pencari, seperti yang terlihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 
Gambar 1. Contoh key untuk pengambilan size dari URL um.ac.id 

Visibility (V) adalah jumlah total tautan (link) unik yang diterima dari situs lain, yang 
diperoleh dari mesin pencari Yahoo. Untuk mendapatkan data Visibility secara manual dilakukan 
dengan memasukkan key “linkdomain:URL – site:URL” seperti pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Contoh key untuk pengambilan visibility dari URL um.ac.id 

Rich Files (R) adalah volume file yang ada di suatu situs, diantaranya adalah: PDF, PS, 
DOC, dan PPT. Untuk mendapatkan data rich files secara manual dilakukan dengan 
memasukkan key seperti yang terlihat pada Gambar 3 pada mesin pencari Google. 
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Gambar 3. Contoh key untuk pengambilan rich files dari URL um.ac.id 

Scholar (Sc) adalah jumlah tulisan-tulisan ilmiah, laporan-laporan, dan tulisan ilmiah 
akademis yang terindeks oleh Google Scholar (http://scholar.google.com). Untuk melakukan 
pencarian data Scholar secara manual dilakukan dengan memasukkan key “site:URL” pada 
Google Scholar seperti pada Gambar 4.  

 
Gambar 4. Contoh key untuk pengambilan scholar dari URL um.ac.id 

Solusi yang Pernah Ditawarkan Sebelumnya  

Program pengambilan data website sebelumnya pernah dibuat oleh Herman Tolle 
(http://ayo-cari.com /blog/visualisasi-search/).  Pengambilan data  meliputi visibility, size, rich 
files, dan scholar, seperti yang terlihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 Program pengambilan data oleh Herman Tolle 

Pada program ini pengambilan data terbatas hanya pada mesin pencari Google. Program 
tersebut  hanya bisa melakukan pengambilan data terhadap salah satu indikator dan hanya 
mampu melakukan pengambilan data maksimal dari dua URL dalam satu kali proses. 

 
 

Perbaikan Gagasan yang Diajukan 

Metode baru yang dilakukan adalah  membuat program dengan kemampuan dapat 
melakukan pengambilan data terhadap 4 indikator (size, visibility, rich files, dan scholar) dari 4 
mesin pencari (Google, Yahoo, Bing, dan Exalead). Selain itu pengambilan data bisa dilakukan 
terhadap satu atau lebih URL sekaligus dalam satu kali proses. Hasil pengambilan data 
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ditampilkan dalam bentuk tabel dan bisa didownload dalam file berformat CSV (comma 
separated value). 

 
 

Langkah-langkah Strategis yang Dilakukan 

a) Teknik Pemrograman 

Program dibuat menggungakan bahasa pemrograman PHP. Program ini secara otomatis 
menjalankan mesin pencari dengan key yang telah ditentukan dan melakukan pengambilan data 
size (S), visibility (V), rich files (R), dan scholar (Sc) dari mesin pencari. Kemudian program 
mengambil page source dari halaman hasil pencarian mesin pencari. Setelah itu program 
melakukan pencocokan string angka jumlah hasil pencarian pada page source tadi dan 
mengubahnya menjadi sebuah variabel. Angka jumlah hasil pencarian mesin pencari adalah 
angka seperti yang terlihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Halaman hasil pencarian mesin pencari Google 

 
 

b) Tampilan Program 

Pada program ini akan ditampilkan sebuah listbox multiselect yang berisi daftar URL, 
sebuah tombol “Star Pengambilan Data” untuk memulai proses, dan text hyperlink “UPLOAD 
CSV” untuk memanggil halaman upload file CSV. Jika proses pengambilan data selesai, 
program akan menampilkan sebuah tabel hasil pencarian. 

 
 

c) Algoritma Program 

Algoritma program otomatisasi ini adalah sebagai berikut:  
• Program menampilkan file CSV dalam bentuk listbox multiselect. 
• Program melakukan pengambilan data Size dari 4 (empat) mesin pencari, yaitu Google, 

Yahoo, Bing, dan Exalead, pengambilan data Visibility dari mesin pencari Yahoo, 
pengambilan data rich files dari mesin pencari Google, pengambilan data Scholar dari 
mesin pencari Google (Google Scholar).  

• Program menampilkan hasil pencarian pada sebuah tabel.  
 
 
d) Flowchart Program 

Flowchart pada program otomatisasi pengambilan size, visibility, rich files, dan scholar 
dari website adalah sebagai berikut: 
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Gambar 7 Flowchart program 

KESIMPULAN 

Pengambilan data size, visibility, rich files, dan scholar dari website secara manual 
dilakukan dengan cara menjalankan mesin pencari dengan key tertentu. Setelah mesin pencari 
selesai melakukan pencarian dan menampilkan halaman hasil pencarian, angka jumlah hasil 
pencarian ditulis sebagai data. Hal ini dilakukan berulang untuk masing-masing jenis data yang 
akan diambil dan pada masing-masing mesin pencari dengan memasukkan key yang berbeda 
untuk tiap jenis data.  

Program otomatisasi ini bekerja dengan cara sama seperti seperti cara di atas, namun 
proses tersebut dilakukan secara otomatis dan tidak ditampilkan pada layar. Yang ditampilkan 
pada layar adalah hasil akhir yang berupa tabel yang berisi data size, visibility, rich files, dan 
scholar. Pengambilan data juga dapat dilakukan pada beberapa URL secara bersamaan dengan 
memilih beberapa URL pada listbox multiselect yang disediakan.  

Dengan menggunakan program ini, proses pengambilan data size, visibility, rich files, dan 
scholar dari website akan lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan melakukan 
pengambilan data secara manual. Program ini menghasilkan data size, visibility, rich files, dan 
scholar yang sama dengan hasil pengambilan data yang dilakukan secara manual. 
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