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ABSTRAK
Mahasiswa dan dosen pada suatu Universitas sangat membutuhkan informasi tentang kegiatan akademik
pada Program Studi masing-masing. Pengaksesan informasi tersebut dapat dilakukan melalui media
internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh website Program Studi terhadap
webometrics rank. Software tool yang digunakan adalah Criterium Decision Plus 3.05 menggunakan metode
Simple Multi Atribute Rating Technique (SMART). Hasil survey yang dilakukan terhadap 50 orang
mahasiswa yang mengakses internet dari 5 perguruan tinggi se-Jabodetabek, menunjukkan bahwa 84%
mahasiswa membutuhkan informasi kuliah lengkap, 10% memilih tampilan website yang menarik dan 6%
memilih link ke website lain, 32,68% memilih website Universitas, 28,10% memilih website Fakultas dan
39,22% memilih website Program Studi. Dari analisa yang dilakukan menggunakan metode SMART dapat
disimpulkan bahwa website Program Studi paling diminati oleh mahasiswa dan dosen dengan eigen value
sebesar 0.603, kemudian website Universitas (0,506) dan website Fakultas (0,434). Sehingga untuk
meningkatkan webometrics rank suatu Perguruan Tinggi diperlukan perbaikan pada faktor visibility (V)
yaitu dengan menambah jumlah total tautan eksternal yang unik yang diterima dari situs lain serta faktor
size (S) yaitu jumlah halaman yang ditemukan dari mesin pencari.
.
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1. PENDAHULUAN
Mahasiswa dan dosen pada suatu Universitas
sangat membutuhkan informasi lengkap tentang
kegiatan akademik pada Program Studi masingmasing.
Pengaksesan
informasi
tersebut
dilakukan melalui media internet, dimana website
Program Studi biasanya dilekatkan pada website
Perguruan Tinggi. Kadangkala informasi yang
diinginkan tidak tersaji lengkap dan tidak sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen, baik
dalam website Universitas, Fakultas maupun
website Program
Studi. Jika pengaksesan
meningkat, maka webometric rank sebuah
Perguruan Tinggi juga dapat meningkat.
Untuk melihat sejauh mana mutu perguruan
tinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan
mutu perguruan tinggi lainnya di dunia, ada
beberapa sistem pemeringkatan perguruan tinggi
yang bisa dipedomani. Sistem pemeringkatan
yang biasa dirujuk adalah THES
(times higher education suplemen) Ranking,
Shanghai Ranking, dan Webometrics Rangking.
Ketiga sistem pemeringkatan perguruan tinggi
tersebut mempunyai karakteristik yang berbedabeda. Yang terberat adalah Shanghai Ranking
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yang juga menekankan pada berapa orang staf
pengajar atau alumni perguruan tinggi yang
dinilai telah berhasil memenangi hadiah nobel
atau medali bergengsi lainnya dalam bidang yang
ditekuni. Lalu yang kedua adalah sistem
pemeringkatan THES dan yang agak lebih ringan
adalah sistem pemeringkatan Webometrics.
Sistem pemeringkatan Webometric lebih
menekankan pada akses konten perguruan tinggi
yang bisa dilakukan publik, termasuk seberapa
banyak akses ke perguruan tinggi tersebut yang
bisa dilacak mesin pencari. Sebagai bagian dari
konten tersebut adalah informasi tentang program
studi yang ada di suatu universitas.
Sistem pemeringkatan perguruan tinggi ala
Webometrics pertama kali diinisiasi Cybermetrics
Lab yang berada di bawah CINDOC (Centro de
Informacion y Documentacion) yang didirikan
pada tahun 1954, sebagai bagian dari CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Cienticas)
yang merupakan badan riset terbesar di Spanyol.
Ada empat faktor utama yang digunakan
Webometrics untuk menentukan peringkat sebuah
universitas, yaitu:
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1.

2.

3.

4.

Visibility (V), yaitu jumlah total tautan
eksternal yang unik yang diterima dari situs
lain, yang diperoleh dari Yahoo Search, Live
Search dan Exalead.
Size (S), yaitu jumlah halaman yang
ditemukan dari empat mesin pencari:
Google, Yahoo, Live Search dan Exalead.
Rich files (R), yaitu volume file yang ada di
situs universitas dengan format file Adobe
Acrobat (pdf), Adobe Post Script (ps),
Microsoft Word (doc) dan Microsoft
Powerpoint (ppt). Data itu diambil
menggunakan Google dan digabungkan
hasilnya untuk setiap jenis berkas.
Scholar (Sc), yaitu sejumlah tulisan-tulisan
ilmiah (scientific paper) dan kutipankutipan (citation) dalam dunia akademik.
Data Sc ini diambil dari Google Scholar

yang menyajikan tulisan-tulisan ilmiah,
laporan-laporan, dan tulisan akademis
lainnya.
Visibility diberi pembobotan 50%, size 20%,
sedangkan rich file dan scholar masing-masing
15%. Formula penghitungan dan pembobotannya
adalah:
(4xV) + (2xS) + (1xR) + (1xSc)
Criterium DecisionPlus (CDP) 3.05 adalah
sebuah Microsoft Windows® decision tool yang
dapat membantu user dalam membuat keputusankeputusan yang kompleks dari
alternatifalternatif
yang ada dengan multi-kriteria
(multiple criteria). CDP mendukung dua
metode
analisa multi-kriteria yaitu metode
Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Simple
Multi-Attribute Rating Technique (SMART), serta
analisa ketidakpastian (uncertainty analysis).

Gambar 1.1 CDP dengan metode AHP dan SMART
SMART adalah salah satu metode
pembobotan skor yang membutuhkan identifikasi

dalam melakukan pembobotan, konteks dan
tujuan serta alternatif-alternatif yang disediakan.

Tabel 1.1 Skala pembobotan menggunakan metode SMART
No.
Skala
Kategori
1
0 - 12
Trivial
2
13 - 37
Unimportant
3
38 - 62
Important
4
63 - 87
Very Important
5
88 - 100
Critical
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Kerangka Pemikiran
Gambar 1.2 menunjukkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Faktor-faktor penentu
penilaian website:
1.
Info kuliah
lengkap
2.
Link ke URL
3.
Tampilan
menarik
Penilaian
Webometric
Rank:
Penentuan website yang
diminati dosen dan
mahasiswa

Keterangan :
………....

1. Visibility
2. Size
3. Rich
4. Scholar

.........

= Menyatakan hubungan
= Menyatakan pengaruh

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran
Model dan Operasionalisasi Variabel

Model yang digunakan ditunjukkan pada
Gambar 1.3, yaitu SMART – Rating Direct
Method.

Gambar 1.3 Rating Method
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Gambar 1.4 di bawah ini menunjukkan variabelVariabel Bebas
a. Info kuliah
lengkap
b. Link ke URL
c. Tampilan
menarik

variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Variabel Tergantung
Website yang diminati

Gambar 1.4 Variabel-variabel Penelitian
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian mengenai “Analisa Pengaruh
Website Program Studi Terhadap Peningkatan
Webometrics Rank Menggunakan Metode
SMART” ini dilakukan di 5 Perguruan Tinggi seJabodetabek dengan responden sebanyak 50
orang yang terdiri dari 25 orang dosen dan 25
orang mahasiswa.
Sumber bacaan yang dibutuhkan antara lain
mengenai software tool Criterium DecisionPlus
3.05, Metode SMART, webometrics rank serta
teori penunjang lainnya yang diperoleh dari buku
teks, majalah, tulisan, jurnal, tesis, serta internet.
Kuesioner digunakan sebagai instrumen
pengumpulan data untuk mengetahui pendapat
para mahasiswa dan dosen mengenai website

Jumlah
No. PT
Responden
1
A
10
2
B
10
3
C
10
4
D
10
5
E
10
Persentase (%)

yang sering dikunjungi yang berkenaan dengan
kegiatan belajar dan mengajar. Kuesioner
dibagikan kepada 25 orang mahasiswa dan 25
orang dosen dari 5 perguruan tinggi di
Jabodetabek.
Analisa Data
Data primer yang dikumpulkan yaitu kriteriakriteria website yang diminati (info kuliah
lengkap, link ke URL dan tampilan menarik), data
dosen dan data mahasiswa. Data sekunder berupa
data perguruan tinggi se-Jabodetabek. Tabel 1.2
dan 1.3 di bawah ini menunjukkan data-data hasil
kuesioner dengan responden sebanyak 50 orang,
terdiri dari 25 orang mahasiswa dan 25 orang
dosen dari 5 perguruan tinggi se-Jabodetabek.

Tabel 1.2 Pendapat responden berdasarkan kriteria
Info kuliah
Tampilan
Link ke URL
lengkap
menarik
7
2
8
2
8
1
1
9
1
9
1
84
6
10

Jumlah
(orang)
10
10
10
10
10

Tabel 1.3 Pendapat responden berdasarkan alternatif
Website yang diminati
Jumlah
No. PT
Program
Responden Universitas Fakultas
Studi
1
A
10
2
2
6
2
B
10
4
3
3
3
C
10
2
4
4
4
D
10
5
2
3
5
E
10
3
3
4
16
14
20
Jumlah (orang)
Persentase (%)
32.68
28.10
39.22

2. PENGGUNAAN METODE SMART

tampilan menarik serta 3 alternatif, yaitu: website
Universitas, website Fakultas dan website

Penyusunan Hierarki
Hierarki disusun berdasarkan 3 kriteria,
yaitu: info kuliah lengkap, link ke URL dan

Program Studi.
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Gambar 2.1 Hierarki 3 level

Pembobotan
Pembobotan dilakukan berdasarkan analisa
data dari hasil kuesioner. Gambar 2.2

menunjukkan penggunaan software tool CDP
3.05 untuk memperingkatkan setiap kriteria dan
alternatif secara direct Method.
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Gambar 2.2 Peringkat Kriteria dan Alternatif

3. HASIL PENELITIAN
Skor Keputusan
Skor keputusan yang dihasilkan ditunjukkan
pada Gambar 3.1 berikut. Dari 3 alternatif yang

diberikan, ranking pertama adalah Website
Program Studi, kedua Website Universitas dan
ketiga Website Fakultas.

Gambar 3.1 Decision Scores

4. KESIMPULAN
1. Dalam analisa pengaruh website Program
Studi terhadap webometric rank ini, tahap
awal adalah penentukan website yang paling
diminati,
tahap
selanjutnya
adalah
menganalisa website tersebut agar dapat
meningkatkan webometric rank. Hierarki yang
dibangun terdiri dari tiga level, yaitu: sasaran,
kriteria dan alternatif.
2. Hasil survey yang dilakukan terhadap 50
orang mahasiswa yang mengakses internet
dari 5 perguruan tinggi se-Jabodetabek,
menunjukkan
bahwa
84%
mahasiswa
membutuhkan informasi kuliah lengkap, 10%
memilih tampilan website yang menarik dan
6% memilih link ke website lain, 32,68%
memilih website Universitas, 28,10% memilih
website Fakultas dan 39,22% memilih website
Program Studi.
3. Dari analisa yang dilakukan menggunakan
CDP 3.05 dengan metode SMART dapat

disimpulkan bahwa website Program Studi
paling diminati oleh mahasiswa dan dosen
dengan eigen value sebesar 0.603, kemudian
website Universitas (0,506) dan website
Fakultas
(0,434).
Sehingga
untuk
meningkatkan webometrics rank suatu
Perguruan Tinggi diperlukan perbaikan pada
faktor visibility (V) dan faktor size (S) yaitu
jumlah halaman yang ditemukan dari mesin
pencari.
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