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Parameter Penilaian Webometrics 

Empat indikator didapat dari hasil kuantitatif yang disediakan oleh search engine utama seperti 

berikut : 

1. Ukuran/Size (S). Jumlah halaman yang diambil dari empat search engine: Google, Yahoo, 
Live Search dan Exalead. 

2. Visibilitas/Visibility (V). Jumlah total link eksternal unik yang diterima (inlinks) oleh sebuah 
situs hanya dapat diperoleh dengan pasti dari Yahoo Search, Live Search dan Exalead.  

3. Rich Files (R). Setelah evaluasi relevansinya dengan kegiatan akademik dan publikasi dan 
mempertimbangkan volume format file yang berbeda, dipilih berikut ini: Adobe Acrobat 
(.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft Powerpoint (.ppt). 
Data-data ini di extract menggunakan Google, Yahoo Search, Live Search dan Exalead. 

4. Scholar (Sc). Google Scholar menyediakan jumlah papers dan kutipan untuk tiap domain 
akademis. Hasil dari Scholar database ini menunjukkan papers, reports dan item-item 
akademik lainnya   
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I. Visibility  

 Tingkat visibility website UB dapat dilihat dengan menggunakan fasilitas site explorer dari 
Yahoo. http://siteexplorer.search.yahoo.com 

 Keyword yang digunakan adalah “ub.ac.id” 

 Visibility website UB ke URL http://ub.ac.id saja adalah sejumlah 25.579 link. Sedangkan 
untuk keseluruhan situs adalah sejumlah 49.462. 

 Pengambilan data dilakukan tanggal 15 April 2011. 

Berikut ini adalah perbandingan UB dengan universitas-universitas lain yang ada di Indonesia 
berdasarkan parameter visibility: 

 

Gambar. 1 Parameter Webometric VISIBILITY (50%) 

 

Gambar. 2 Hasil visibility UB jika dilihat dari Yahoo Explorer. Perhatikan option yang dilingkari 

http://ub.ac.id/
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Strategi Menguatkan Visibility untuk UB: 

 Mengisi/meng-update main website dan subdomain-nya dengan materi yang dapat 
menjadi rujukan sehingga website lain membuat link ke website UB.  

 Mengusahakan agar civitas UB membuat link ke website UB dari blog mereka. (diluar 
hosting ub.ac.id). 

 Membuat daftar link antar perguruan tinggi Nasional ataupun Internasional. 

 Mengusahakan agar civitas kampus membuat link ke website UB saat memberikan 
komentar di blog atau forum website lain. (komentar ada yang langsung tampil, ada pula 
yang menunggu moderasi (persetujuan). 

Catatan:  

 Link Unik: beberapa link dari satu halaman hanya dihitung satu link. 

 Link Permanen: satu link menjadi satu link stabil. 

 Link Semu: satu link menjadi banyak link, lama kelamaan menjadi satu link stabil. 
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II. Size 

 Size dari website UB dapat dilihat dengan menggunakan mesin pencari. 

 Keyword yang digunakan adalah “site:ub.ac.id” 

 Size website UB adalah sejumlah 1.060.000. 

 Data adalah hasil pencarian tanggal 13 April 2011. 

 

Gambar. 3 Parameter Webometric Size (20%) 

Cara mengukur: 

 http://google.com   masukkan keyword site:ub.ac.id 

 http://yahoo.com   masukkan keyword site:ub.ac.id 

 http://bing.com   masukkan keyword site:ub.ac.id 

 http://exalead.com   masukkan keyword site:ub.ac.id (tidak digunakan pada edisi januari 2011 

dikarenakan sangat bergantung pada lokasi geografis) 

Strategi menguatkan : 

 Memberi otonomi pada pengelolah blog  update blog untuk unit, sraf, mahasiswa, 
alumni dsb. 

 Membuat forum. 
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III. Rich Files 

 Rich Files dari website UB dapat dilihat dengan menggunakan mesin pencari Google. 

 Keyword yang digunakan adalah “site:ub.ac.id filetype : pdf/doc/ppt/ps” 

 Rich Files website UB adalah sejumlah 30.000 untuk file pdf, 1.300 untuk file doc, 774 
untuk file ppt, dan 41 untuk file ps. 

 Data adalah hasil pencarian tanggal 13 April 2011. 

 

Gambar. 4 Parameter Webometric Richfile (15%), untuk elemen filetype: doc. 
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Gambar. 5 Parameter Webometric Richfile (15%), untuk elemen filetype: pdf. 

 

 

Gambar. 6 Parameter Webometric Richfile (15%), untuk elemen filetype: ppt. 
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Gambar. 7 Parameter Webometric Richfile (15%), untuk elemen filetype: ps. 

 

Gambar. 8 Parameter Webometric Richfile (15%) 
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Cara mengukur: 

 Ketik http://google .com   masukkan keyword site:ub.ac.id filetype:pdf 

 Ketik http://google .com   masukkan keyword site:ub.ac.id filetype:doc 

 Ketik http://google .com   masukkan keyword site:ub.ac.id filetype:ppt 

 Ketik http://google .com   masukkan keyword site:ub.ac.id filetype:ps 

Cara Menguatkan strategi : 

 File yang diletakkan di dalam portal (membutuhkan LOGIN) tidak di indeks oleh search 
engine / mesin pencari. 

 Perkuat setiap jenis file dengan prioritas : PDF, DOC, PPT, PS. (file PPTX dan DOCX tidak 
dihitung) 

 Membuat file bertipe PDF atau PS. 
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IV. Scholar 

 Scholar/Publikasi Ilmiah dari website UB dapat dilihat dengan menggunakan mesin pencari 
cendekia Google Scholar. http://scholar.google.com 

 Keyword yang digunakan adalah “site:ub.ac.id” 

 Scholar yang dapat diakses dari website UB adalah sejumlah 160. 

 Data adalah hasil pencarian tanggal 13 April 2011. 

 

Gambar. 4 Parameter Webometric scholar (15%) 

Strategi menguatkan: 

 Memasukkan karya ilmiah: http://elib.ub.ac.id dan http://jurnal.ub.ac.id 

 Waspada hacker 

 Hati-hati duplikasi content. Sanksi dari duplikasi content adalah penalty peringkat oleh 
webometric. 

 

 

 

 


