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ABSTRACT 
Speed of loading time is one factor that can impact user to visit a website. The chosen technology can affect 
this. This research focus is to compare data parsing technologies. The data used in this research is a Hyper 
Text Markup Language (HTML), by collect information needed using Document Object Model (DOM) 
technology or Regular Expression (regex) technology. Process time for parsing is a focus in this research. 
Methodologies used are literature research and lab experiment. Lab result shows regex technology is more 
efficient (93-96%) in terms of time compared to the DOM technology. The result of this study is expected to 
encourage developers to study more about DOM and regex technologies that can help them to decide which 
technology is the most suitable  when they build the system. 
Keywords:Parser, Regex, Dom, HTML. 
 
1. Pendahuluan 
Kecepatan dalam mengakses suatu website atau pages response time merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting untuk memanjakan user dikarenakan sifat dasar manusia yang tidak suka menunggu[8]. Terdapat 4 
faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan pada sebuah website yaitu[4]: 
 Images, penggunaan jika image yang digunakan terlalu banyak maka akan berdampak pada bandwith yang 

dibutuhkan, bukan berarti penggunaan images tidak dibolehkan. 
  Redirects, hindari sebisa mungkin karena waktu load akan menjadi lebih lambat ketika diharuskan me-

redirect ke website lain. 
 Multiple servers, jika salah satu server terlalu padat atau menjadi lambat dengan suatu alasan, ini juga 

akan berdampak terhadap proses loading.  
 Partners, jika kita memiliki rekanan maka harus dipastikan performance mereka minimal sama dengan 

yang kita miliki. 
 

Penelitian difokuskan pada kasus redirects, dimana contoh sederhana-nya adalah ketika user ingin berbagi 
suatu link di salah satu website sosial media, maka sistem akan mengunjungi link tersebut untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. 
 
PT Rocktokom Media adalah salah satu perusahan startup lokal dengan produk www.rockto.com (selanjutnya 
disebut dengan rockto) menawarkan layanan yang menyediakan tempat bagi pengguna untuk berbagi like dan 
interest. Anggota dari website tersebut juga bisa memberikan komentar atas konten yang di-share. Rockto juga 
mendapatkan beberapa penghargaan antara lain pemenang pada iMulai 3.0 (kompetisi inovasi Bisnis Berbasis 
Teknologi Informasi dan Komunikasi persembahan Microsoft Indonesia dan USAID) dan Bubu Awards V7.0 
untuk kategori “Digital Marketing Plan For Startup”. Tercatat sampai dengan Juli 2011 rockto sudah 
mencapai 4000 pengguna, dengan rata-rata 250 posting untuk setiap hari-nya. 
 
Penelitian ini mencoba menawarkan pendekatan baru dengan menggunakan regex untuk menggantikan 
teknologi DOM yang sekarang diterapkan oleh rockto, dimana ketika user melakukan post berupa Uniform 
Resource Locator (URL) yang ingin di-share, rockto akan mengunjungi URL tersebut dan menguraikan data 
yang diterima yaitu berupa HTML untuk mendapatkan hanya sebagian informasi yaitu title, description dan 
images url.  
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Gambar 1. Proses Pengolahan Untuk Posting URL Pada Rockto 

2. Analisis 
2.1 DOM 
DOM merupakan salah satu pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur Extensible Markup 
Language (XML) ataupun HTML dalam sebuah nodes dan hubungan di antara kedua-nya seperti layak-nya 
sebuah hirarki tree. W3C (World Wide Web Consortium) mengeluarkan versi terakhir standar untuk DOM 
Level 3 pada April 2004 (http://www.w3.org/DOM). 
 
DOM sangat efisien jika digunakan untuk akses yang kompleks dan acak yang membutuhkan informasi global 
dari struktur dokumen HTML ataupun XML. Dikarenakan DOM menyimpan informasi dari keseluruhan 
dokumen, sehingga dapat memberi kemudahan jika aplikasi ingin melakukan perubahan data secara intensif [6]. 
Di sisi lain DOM membutuhkan memori yang lebih banyak yang digunakan untuk membaca kesuluruhan 
hirarki dari strukur data yang kemudian akan di simpan di dalam memori tersebut. 
  
Menganalisa kebutuhan dari rockto, yang hanya membutuhkan sebagian data tanpa adanya proses perubahan 
informasi yang dibutuhkan, maka teknologi DOM kurang efisien untuk digunakan. Di sisi lain lama proses 
pengolahan data juga akan bergantung pada besar data HTML. Penelitian ini mencoba menawarkan teknologi 
baru yaitu regex dimana secara teori akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 
DOM, untuk lebih jelas-nya akan dibahas pada bagian 2.2. 
 

 
Gambar 2. Contoh Representasi DOM[5] 

 
2.2 Regex 
Regex adalah sebuah pola karakter yang banyak didukung oleh banyak aplikasi dan bahasa pemograman[2]. 
Regex biasa digunakan untuk menemukan sebagian kata yang sesuai dengan pola yang sudah ditentukan di 
dalam rangkaian kata yang ada. Regex juga bisa digunakan untuk menentukan apakah sebuah masukan yang 
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diberikan sesuai dengan pola yang sudah ditentukan pada sebuah sistem. Dengan menggunakan regex kita 
dapat menyederhanakan code programming kita untuk proses pengolahan kata, dengan mempelajari pola-pola 
yang sudah ditentukan dalam menggunakan regex. 
 

 
Gambar 3. Penerapan Regex Pada Fungsi Javascript Untuk Mendeteksi Pola Email 

 
Contoh sederhana adalah sering kali sistem registrasi dalam sebuah website, menginginkan user untuk 
melakukan pengisian email sebagai username. Tentunya sistem juga harus melakukan pengecekan apakah data 
yang dimasukkan sudah sesuai dengan pola standar untuk sebuah alamat email. Cara sederhana yang bisa 
digunakan adalah dengan menggunakan fitur regex pada javascript, seperti yang dapat anda lihat pada 
penggalan fungsi pada Gambar 3, dimana fungsi ini akan memulangkan nilai true jika pola string sesuai 
dengan pola email yang sudah ditentukan dan false untuk sebaliknya. 
 
Pada proses pengolahan data menggunakan DOM, juga terdapat peran regex di dalam-nya untuk menentukan 
proses pembuatan hirarki tree serta hubungan antara tiap nodes. Seperti dijelaskan sebelum-nya DOM akan 
sangat efektif digunakan jika sistem membutuhkan informasi secara keseluruhan untuk diolah selanjut-nya. 
Melihat dari kebutuhan rockto yang hanya ingin mendapatkan informasi mengenai title, description dan 
images url maka pendekatan regex akan menjadi lebih efisien dalam segi penggunaan waktu dengan tanpa 
mengurangi hasil output yang diharapkan. 
 

 
Gambar 4. Proses Pengolahan Yang Ditawarkan Untuk Posting URL Pada Rockto 

 
3. Uji dan Hasil 
Pengujian menggunakan PC dengan Intel Core Duo Processor T2300 1.66 Ghz, 1.5 Gb of RAM, menggunakan 
software Apache 2.2.17, PHP 5.3.5, dan Firefox 5.0. Pengujian ini dilakukan dengan memilih satu artikel dari 
4 website berita ternama yaitu okezone, kompas, detik, dan vivanews, yang kemudian akan diolah untuk 
mendapatkan title, description, dan images url. Untuk menghindari faktor pengaruh dari bandwidth internet 
maka pengujian akan dilakukan dengan men-download terlebih dahulu file HTML yang kemudian akan diolah 
secara lokal baik menggunakan pendekatan DOM ataupun regex. 
 

Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Waktu dan Memori Untuk DOM dan Regex 

Sumber Size (bytes) DOM Regex 
Waktu (detik) Memori (bytes) Waktu (detik) Memori (bytes) 

Kompas 1 42173 0.0111 7672 0.0007 10064 
Detik 2 95997 0.0525 19520 0.0020 31800 

Okezone 3 27777 0.0081 4600 0.0005 4176 
Vivanews 4 35592 0.0129 5752 0.0005 6520 
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Seperti yang digambarkan pada Tabel 1, terlihat dengan menggunakan regex proses pengolahan HTML akan 
mengalami percepatan dengan rata-rata ± 93-96%. Di sisi lain dengan menggunakan regex akan berdampak 
pada penggunaan memori, dimana memori yang digunakan meningkat dengan rata-rata ± 11-23 % tetapi tidak 
untuk kasus pengolahan pada data HTML untuk okezone, dimana regex dapat menghemat memori hingga 9%. 
Sampai saat ini peneliti belum menganalisa dampak penggunaan memori pada regex. 
 
4. Kesimpulan 
Melihat dari uji coba di atas, maka dapat disimpulkan jika regex merupakan salah satu solusi yang bisa 
digunakan untuk mengolah data HTML dengan waktu yang cukup singkat. Di sisi lain, regex hanya bisa 
dilakukan dengan satu pola untuk setiap pencariannya. Pada contoh di atas dikarenakan rockto ingin 
mendapatkan tiga informasi dengan pola yang berbeda-beda, maka proses juga dilakukan dalam tiga kali 
pencarian. Selain itu penentuan pola yang digunakan dalam regex juga akan menjadi factor yang menentukan 
dalam proses pencarian. Di sisi lain, DOM akan sangat menjanjikan jika membutuhkan informasi secara 
keseluruhan, dikarenakan seluruh informasi akan disimpan dalam memori yang direpresentasikan dalam 
sebuah hirarki tree, sehingga akan memudahkan jika sistem ingin melakukan perubahan data dan juga relasi 
untuk tiap-tiap nodes. 
 
Untuk penelitian lanjutan, dimungkinkan untuk menggunakan teknologi Asynchronous JavaScript and XML 
(AJAX) untuk mendapatkan informasi HTML dari URL yang diinginkan dan kemudian dilanjutkan dengan 
proses pengolahan yang akan dilakukan pada sisi user dengan teknologi pengolahan data yang disediakan pada 
javascript, sehingga diharapkan waktu dan memori yang digunakan akan lebih efisien, seperti yang 
diilustrasikan pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Proses Pengolahan Yang Diajukan Untuk Penelitian Lanjutan 
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