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Google menggunakan teori yang dinamakan “PigeonRank” dimana teori ini 

diciptakan dan dikembangkan oleh pendiri Google sendiri yaitu Larry Page dan Sergey 

Brin. 

Teori PigeonRank Google : 

Mencari dan Meng-index 

Pencarian oleh Google dilakukan oleh googlebots (robot google) yang namanya 

“SPIDERS”, robot ini menghubungi seluruh web server didunia untuk mendapatkan 

document. Pencarian ini tentu saja tidak membabi buta mencari tetapi juga atas ijin dari 

web server atau webmaster. Suatu web baru, akan lebih cepat dicari oleh robot Google 

jika memberitahukan alamat web yang telah dibuat ke pihak Google ( dengan cara 

mengirimkan daftar alamat atau file sitemap). Dari hasil pencarian, Google memberikan 

nomer dari setiap dokumen yang diketemukannya. 

Langkah berikutnya (setelah mencari halaman web) adalah membuat peng-index-

an. Peng-index-an dilakukan dengan cara melakukan pencarian/scan kata dari setiap 

dokumen/halaman web, dari pencarian ini akan dibuat sebuah daftar kata yang berisi 

penjelasan bahwa kata tersebut terdapat didokumen mana. Contoh kata “BELAJAR” 

terjadi dalam dokumen 3, 8, 22, 56, 68, and 92 dan kata “ALGORITMA“ terjadi dalam 

dokumen 2, 8, 15, 22, 68, and 77. 



Dari hal tersebut diatas berarti index telah dibuat, langkah selanjutnya adalah me-

ranking dan menentukan hubungan antara kata itu. Ketika pengguna Google mengetikan 

kata “BELAJAR ALGORITMA”, maka Google membutuhkan untuk melakukan 

  

1. Mendapatkan semua halaman yang berisi kata “BELAJAR ALGORITMA” 

2. Meranking halaman yang berhubungan dan relevan 

Untuk melakukan pekerjaan ini Google menggunakan ratusan komputer. Dengan 

membagi perintah kedalam beberapa mesin (komputer), jawaban (menemukan dan 

menampilkan data) akan lebih cepat diperoleh. Sebagai ilustrasi, ambillah kita akan 

mengindex buku yang terdiri dari 30 halaman. Jika satu orang mencari sebagian 

informasi (data) dalam index membutuhkan beberapa detik. Tetapi jika anda memberikan 

setiap satu halaman index ke satu orang, sehingga dibutuhkan 30 orang maka pencarian 

akan lebih cepat. 

Bagaimana Google mendapatkan halaman dari kata yang dicari?  

Dalam kata “BELAJAR” terdapat pada dokumen 3, 8, 22, 56, 68, dan 92 dan kata 

“ALGORITMA” terdapat pada dokumen 2, 8, 15, 22, 68, dan 77. Jadi kata “BELAJAR 

ALGORITMA” terdapat pada dokumen 8, 22 dan 68. 

 Cara Merangking 

Langkah sebelumnya telah dijelaskan bahwa Google sudah mencari dan 

mengumpulkan semua halaman yang ada di database mereka yang mengandung kata 

“BELAJAR ALGORITMA” dan langkah selanjutnya adalah merangkingnya. Dalam 

merangking Google mempertimbangkan 2 hal, yaitu: Ada berapa link halaman dari web 

lain (biasa disebut dengan backlink) dan Kualitas link. Dengan memiliki 5 atau 6 link 

dari web lain (web yang sudah masuk kedatabase Google dan memiliki rangking bagus) 

akan lebih berharga dari pada memiliki 10 atau 12 link dari web yang tidak begitu 



tekrenal (web yang belum masuk ke database Google atau sudah masuk tetapi memiliki 

rangking rendah). 

 

 

Pertimbangan lainnya adalah 

- Penggunaan 2 kata (BELAJAR dan ALGORITMA) dalam artikel akan 

mendapatkan rangking lebih bagus dari pada hanya 1 kata.  

- Pengunaan judul dengan kata “BELAJAR” dan “ALGORITMA” akan lebih relevan 

dari pada judul yang tidak menggunakan kata itu tetapi di artikelnya terdiri dari 

banyak kata itu. 

 

Tips Pencarian yang tepat dan efektif dengan Google 

 Google memang menyediakan banyak fitur pencarian, termasuk pencarian dalam 

mode advance. Akan tetapi saya yakin masih banyak dari kita yang tidak 

menggunakannya. dalam melakukan pencarian. Alhasil, banyak hasil temuan dari google 

yang tidak kita kehendaki memenuhi layar monitor kita. Bahkan kita di buat bingung 

dengan hasil pencarian yang di dapat. Klik sana klik sini munculnya tidak sesuai dengan 

yang kita harapkan. Sebenarnya masih sangat banyak fitur pencarian yang bisa kita 

gunakan, tapi tidak terdapat di menu pilihan Advanced Search. Dengan kata lain kita 

harus memasukan query di form pencarian secara langsung. Nah permainan query dan 

operator pencarian ini yang sebenarnya akan kita bahas 

Fitur pencarian dasar 

AND: Mencari informasi yang mengandung kedua kata yang dicari. Bisa menggunakan 

salah satu dari tiga alternatif kata berikut : 



tutorial java 

tutorial AND java 

tutorial+java 

OR: Mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua kata. Bisa menggunakan 

salah satu dari dua kalimat berikut : 

design OR tutorial 

design | tutorial 

FRASE: Mencari informasi yang mengandung frase yang dicari dengan menggunakan 

tanda “”. Contoh: 

“tutorial java” 

NOT: Hasil pencarian mengandung kata yang di depan, tapi tidak yang dibelakang minus 

(-). Contoh di bawah akan mencari informasi yang mengandung kata tutorial tapi bukan 

yang berhubungan dengan java. 

array -java 

SINONIM (~): Mencari kata beserta sinonim-sinonimnya. Contoh di bawah akan 

membawa hasil pencarian: kendaraan (car) dan sinonim-sinonimnya. 

~car 

ASTERIK (*): Karakter pengganti kata. Dari contoh di bawah, hasil yang didapat bisa: 

ayam bakar pedas, ayam goreng pedas, ayam masak pedas, dsb 

ayam * pedas 

TANDA TITIK (.): Karakter pengganti huruf, angka dan karakter tunggal. Dari contoh 

di bawah, hasil yang didapat bisa: kopi, koki, kodi, dsb 

ko.i  



CASE INSENSITIVE: Pencarian di Google menganggap kapital dan bukan kapital 

sebagai sesuatu yang sama. Jadi, romi satria wahono, Romi Satria Wahono, atau RoMi 

SaTrIA waHoNo akan membawa hasil pencarian yang sama 

PENGABAIAN KATA: Google mengabaikan keyword berupa karakter tunggal dan 

kata-kata berikut: a, about, an, and, are, as, at, b, by, from, how, i , in, is, it, of, on, or, 

that, the, this, to, we, what, when, where, which, with. Apabila kita masih tetap 

menginginkan pencarian kata tersebut, bisa dengan menggunakan karakter + di depan 

kata yang dicari (contoh: naruto +I), atau bisa juga dengan menganggapnya sebagai frase 

(contoh: “naruto episode I”) 

Fitur pencarian lanjut 

DEFINE : Mencari definisi dari sebuah terminologi. Dari contoh di bawah, hasil yang 

didapat adalah berbagai definisi tentang HTML dari berbagai sumber 

define:html 

CACHE : Menampilkan situs web yang telah diindeks oleh Google meskipun sudah 

tidak aktif lagi. Contoh dibawah akan menghasilkan pencarian kata php pada situs 

kompas.com yang ada di indeks Google. 

cache:javasun.com php 

LINK link yang : Menampilkan daftar link yang mengarah ke sebuah situs. Contoh di 

bawah akan menampilkan daftarmengarah ke situs irenkdesign.wordpress.com 

link:irenkdesign 

RELATED: Menampilkan daftar situs yang serupa, mirip atau memiliki hubungan 

dengan suatu situs 

related:yahoo.com 

INFO: Menampilkan informasi yang Google ketahui tentang sebuah situs 

info:wordpress.com 



SITE: Menampilkan pencarian khusus di suatu situs yang ditunjuk 

java site:ilmukomputer.com  

FILETYPE : Menampilkan hasil pencarian berupa suatu jenis (ekstensi) file tertentu. 

Jenis file yang bisa dicariadalah: doc, xls, rtf, swf, ps, lwp, wri, ppt, pdf, mdb, txt, dsb. 

Contoh di bawah akan menampilkan hasilpencarian berupa file PDF yang mengandung 

keyword photoshop tutorial 

java tutorial filetype:pdf 

ALLINTITLE operator (: Menampilkan seluruh kata yang dicari dalam TITLE halaman. 

Contoh di bawah akanmenghasilkan halaman yang memiliki title java tutorial. allintitle 

ini tidak dapat digabungkan dengansintaks) lain. Gunakan intitle untuk keperluan itu. 

allintitle:java tutorial 

INTITLE : Menampilkan satu kata yang dicari dalam TITLE halaman. Contoh di bawah 

akan menghasilkanhalaman yang memiliki title java dan isi halaman yang mengandung 

kata tutorial 

intitle:java tutorial 

ALLINURL : Menampilkan seluruh kata yang dicari di dalam URL. Contoh di bawah 

akan menghasilkan daftarmengandung kata java dan tutorial. allinurl ini tidak dapat 

digabungkan dengan operator (sintaks) lain. Gunakan inurl untuk keperluan itu. 

allinurl:java tutorial 

INURL: Menampilkan satu kata yang dicari di dalam URL. Contoh di bawah akan 

menghasilkan daftar URL yang mengandung kata photoshop dan isi halaman yang 

mengandung kata array 

inurl:java array  

Pencarian tingkat advance ini sering kali digunakan oleh para hacker, carder, untuk 

menggali berbagai informasi seperti mengetahui lubang keamanan suatu situs, 

mendapatkan halaman admin dari suatu situs, bahkan mendapatkan username dan 

password. teknik pencarian ini sering disebut sebagai Google Dork. 


