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The amount of biopharmaca information available for free on the internet has experienced 

an explosive growth over the past few years.  But, not all information are quality information 
and worth to be scientific reference.   This article will discuss a few site that are accessible for 
free but its biopharmaca information is qualified and also will discuss  strategy for free full text 
paper retrieval. 

 
 
 

Biofarmaka adalah sediaan hayati (tumbuhan, 
hewan dan mikroba) yang mempunyai manfaat obat, 
makanan fungsional dan supplemen diet (obat dan 
nutraceuticals) untuk manusia, hewan, tumbuhan 
dan lingkungannya (Darusman et al 2004).  Produk 
Biofarmaka, terutama yang berasal dari tumbuhan, 
telah banyak dimanfaatkan dan semakin meningkat 
penggunaannya oleh masyarakat umum.  Seiring 
dengan itu, peningkatan juga terjadi pada perhatian 
saintis untuk melakukan kajian yang berkaitan 
dengan biofarmaka dan pada minat perusahaan 
farmasi besar untuk komersialisasi produk-produk 
biofarmaka (Lee 2000 & Mukherjee et al  2006). 

Kecenderungan meningkatnya pemanfaatan 
biofarmaka ini menyebabkan informasi-informasi  
ilmiah yang  berkaitan dengan biofarmaka memiliki 
kedudukan penting, baik untuk menjadi landasan 
ilmiah pemanfaatan biofarmaka oleh masyarakat dan 
perusahaan maupun sebagai rujukan “state of the art” 
penelitian biofarmaka bagi para saintis.  Idealnya, 
semua informasi-informasi ilmiah ini dalam bentuk 
cetakannya ataupun dalam bentuk file elektroniknya  
bisa didapatkan dari perpustakaan terdekat.  
Seringkali kondisi ini tidak dapat terpenuhi karena 
beberapa sebab, salah satunya adalah cukup 
tingginya biaya untuk berlangganan sumber 
informasi ilmiah misalnya untuk berlangganan satu 
jurnal (Journal of Ethnopharmacology) dari penerbit 

Elsevier diperlukan dana kurang lebih sebesar 23 
juta rupiah pertahunnya. 
(http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescriptio.
cws_home /506035/description#description).   
Sebagai alternatif, Internet merupakan pilihan yang 
tepat untuk dijadikan sumber informasi. 

Situs web sebagai bagian penyedia informasi 
dalam internet semakin meningkat jumlahnya dari 
waktu ke waktu.  Survey yang dilakukan oleh 
Netcraft LTD, suatu perusahaan penyedia data di 
internet (www.netcraft.com), menunjukkan bahwa 
sampai bulan Desember 2005 terdapat kurang lebih 
74.353.258  situs di internet 
(http://news.netcraft.com/archives/2005/12/02/ 
december_2005_web_server_survey.html).  Dengan 
jumlah situs yang sangat besar ini, peluang adanya 
situs yang menyediakan informasi kajian biofarmaka 
dan yang berkaitan sangat besar.  Karena disadari 
pentingnya internet dapat menjadi sumber informasi 
untuk suatu kajian sains (misal kimia), banyak 
Departemen Kimia di berbagai Universitas, 
diantaranya University of Szeged Hungaria 
mengajarkan teknik mendapatkan informasi dari 
internet sebagai materi utama dalam  mata kuliah 
temu kembali informasi kimia (Mesko 2003). 

Makalah ini bertujuan untuk mengetengahkan 
beberapa situs yang menyediakan informasi yang 
diperlukan untuk kajian biofarmaka dan pedoman 
praktis untuk mendapatkan artikel lengkap dari 
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internet secara gratis.  Yang dimaksud dengan kajian 
biofarmaka dalam makalah ini  diantaranya adalah 
kajian isolasi, karakterisasi, dan upaya sintesis 
senyawa bioaktif; kajian  uji khasiat/bioassay, uji 
preklinik baik in vitro maupun in vivo; dan 
standarisasi dan penelaahan mekanisme senyawa 
aktif pada bahan baku obat, health food, 
nutraceutical, pestisida biologis, dan pupuk  
hayati/organik (Pusat Studi Biofarmaka 2001). 
Makalah ini tidak lah ditujukan untuk memberikan 
list yang lengkap dan  istimewa dari situs internet, 
tetapi apa yang diketengahkan telah dirasakan 
bermanfaat oleh penulis ketika merumuskan suatu 
kajian biofarmaka. 
 

Sumber dan Kualitas Informasi di Internet 
 

Adanya kebebasan dan kemudahan untuk 
mempublikasikan informasi di internet menyebabkan 
tidak semua informasi yang terkandung di dalamnya 
bermanfaat.  Diperlukan evaluasi terhadap sumber 
dan kualitas informasi di internet sebelum 
menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.  Pentingnya 
evaluasi terhadap kualitas informasi ini telah disadari 
banyak pihak terutama untuk informasi yang 
berkaitan dengan kesehatan ( Eyensbach et al 2002, 
Risk et al 2001, Weiss et al 2003, Meric et al 2002).  

Untuk melakukan evaluasi informasi dari 
internet perlu diperhatikan sumber informasi dan 
kriteria-kriteria apa saja yang dapat dijadikan 
indikator penilaian kualitasnya.  Bargheer (2003) 
membagi peneyedia informasi ilmiah di internet 
menjadi lima kelompok utama, (a) situs-situs 
lembaga, penyedia informasi yaitu situs milik 
lembaga-lembaga (represetasi maya dari suatu 
institusi) seperti situs milik universitas, pemerintah, 
organinasasi; (b) situs karya rujukan faktual seperti 
situs ensiklopedia, surat kabar, kamus; (c) Situs 
informasi, sumber bibliografi yaitu situs yang berisi 
kompilasi terstruktur dari informasi sekunder seperti 
perpustakaan maya, situs portal bidang tertentu, situs 
yang mengkoleksi abstrak dan daftar jurnal; (d) 
Situs-situs tematik yaitu sumber informasi dengan 
subjek yang jelas, secar formal situs-situs ini dapat 
berisi karya rujukan atau suatu campuran dari 
informasi primer dan sekunder; dan (e) Situs-situs 
informasi utama yaitu situs-situs yang menyediakan 
informasi terutama literatur primer dalam bentuk 
digital seperti artikel jurnal, monograf atau e-book.  
Adapun untuk kriteria-kriteria sebagai indikator 
kualitas penyedia informasi di internet, komisi Uni 
Eropa (2002) mengajukan enam kriteria kualitas 
yaitu (1) Transparency and Honesty, transparansi 

dan kejujuran penyedia informasi yang dicirikan 
diantaranya dengan mencantumkan nama, alamat 
fisik dan alamat elektronik dari orang/organisasi 
penanggungjawab situs; (2) Authority, informasi 
kepenulisan dinyatakan dengan jelas seperti tanggal 
publikasi, nama dan mandat orang/institusi yang 
menempatkan informasi tersebut; (3) Privacy and 
data protection, menjalankan kebijakan standar 
untuk privasi dan proteksi data pengguna; (4) 
Updating of information, melakukan update secara 
regular; (5) Accountability, memiliki akuntabilitas 
yang baik seperti memiliki kebijakan editorial yang 
jelas dalam menampilkan suatu informasi; dan (6) 
Accessibility, memiliki fasilitas untuk memudahkan 
pengguna. 
 

Situs Penyedia Informasi untuk Kajian 
Biofarmaka 

 
Prevalensi suatu penyakit, penggalian manfaat 

baru atau pendalaman isi suatu material biofarmaka 
sering menjadi latar belakang dilakukannya suatu 
kajian biofarmaka.  Beberapa situs (Tabel 1) dapat 
dijadikan sebagai titik awal untuk mendapatkan 
informasi dalam memformulasikan kajian 
biofarmaka tersebut.  Situs-situs ini tergolong dalam 
situs lembaga dan situs informasi dan bila dievaluasi 
berdasarkan kriteria-kriteria kualitas akan tergolong 
pada situs yang memiliki informasi yang berkualitas.  
Keseluruhan situs menyediakan fasilitas pencarian 
untuk memudahkan pengguna mengakses informasi 
yang dibutuhkannya. 

Informasi dasar yang berkaitan dengan material 
biofarmaka (tanaman obat) dapat diakses dari situs 
WHO (World Health Organization) dan Ipteknet.  
Situs WHO menyediakan secara bebas monograf 
lengkap dari 60 tanaman obat, beberapa pedoman 
yang berkaitan dengan budidaya, dan kontrol 
kualitas tanaman obat.  Untuk menentukan 
sejauhmana penelitian telah dilakukan terhadap suatu 
material biofarmaka akan khasiat dan komponen 
kimianya dapat dilakukan melalui review dari 
abstrak penelitian yang dapat dicari melalui situs 
pubmed dan sciencedirect.  Kebaruan kajian 
biofarmaka yang akan dilakukan dapat diuji dengan 
membandingkannya dengan publikasi yang terdapat 
pada kantor paten Amerika (USPTO) dan koleksi 
disertasi online (NDLTD, Network Digital Library of 
Thesis and Dissertation). 
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\Tabel 1.  URL* situs penyedia informasi biofarmaka 

Nama Situs URL Informasi Biofarmaka 

WHO http://www.who.int/topics/traditional_medicine/en/ 

Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Patent http://patft.uspto.gov/netahtml/search-bool.html 

NDLTD http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus 

Ipteknet http://www.iptek.net.id/ind/cakra_obat/tanaman_idx.php 

Sciencedirect http://www.sciencedirect.com/ 

 *URL = Uniform Resource Locator 
 
 
Tabel 2.  Fitur-fitur lanjutan yang mempermudah pencarian 

naskah artikel lengkap dengan Google 
 
Field Tujuan Penggunaan 

intitle: Menemukan halaman-halaman web yang di dalam title 

HTML-nya mengandung katakunci (keyword) yang kita 

masukkan.  Contoh intitle:flavonoid berarti akan 

menemukan halaman yang didalam title HTML-nya 

mengandung kata ‘flavonoid’ 

inurl: Menemukan URL (host, nama path, nama file)yang 

memiliki kata kunci yang kita masukkan.  

filetype: Menemukan tipe file tertentu 

site: Menemukan halaman pada situs tertentu 

link: menemukan halaman yang memiliki hiperteks link ke 

URL tertentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Keterkaitan strategi mendapatkan artikel lengkap 

gratis dari internet 
 

Strategi Temu Kembali Artikel Lengkap secara 
Gratis 

 
Informasi yang berkaitan dengan kajian 

biofarmaka dari situs dalam Tabel 1 baru sebagian 
kecil saja bila dibandingkan dengan potensi 
informasi yang ada di internet.  Masih besar 
kemungkinan menemukan informasi lainnya yang 
berkualitas, salah satunya adalah naskah lengkap dari 
suatu literatur primer.  Berdasarkan pengalaman 
penulis, terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan 
untuk mendapatkan naskah lengkap tersebut yaitu 

(1) melakukan pencarian dengan menggunakan 
mesin pencari; (2) melakukan penelusuran kesitus 
resmi penerbit; dan (3) melakukan korespondesi 
dengan penulis utama.  Ketiga strategi ini saling 
berkaitan satu sama lainnya seperti ditunjukkan 
dalam Gambar 1.  Diantara ketiganya, strategi yang 
paling utama adalah penelusuran artikel dengan 
mesin pencari, karena dua strategi lainnya dapat 
dipermudah prosesnya dengan memanfaatkan fitur-
fitur yang tersedia dari mesin pencari. 

Dalam melakukan pencarian menggunakan 
mesin pencari dua hal yang harus diperhatikan 
adalah (i) mempersiapkan kueri yang baik dari kata 
kunci dan (ii) memahami dan memanfaatkan fitur-
fitur yang disediakan oleh mesin pencari.  
Mempersiapkan kueri dilakukan melalui tahapan 
merumuskan pertanyaan apa yang ingin dicari, 
mengidentifikasi kata kunci dari pertanyaan yang 
dibuat, dan mecari padanan kata lain dari kata kunci 
yang ada untuk memperbesar peluang ketepatan 
pencarian (Schrock 2002).  Fitur-fitur lanjutan yang 
disediakan mesin pencari digunakan untuk 
mempersempit proses pencarian dan meningkatkan 
ketepatan hasil pencarian. 

Dari berbagai mesin pencari yang terdapat di 
internet, Google (www.google.com) dirasakan oleh 
penulis merupan mesin pencari yang paling baik 
karena ketepatan hasil pencariannya maupun 
banyaknya fitur-fitur lanjutan yang disediakan.  
Eastman et al (2003) menunjukkan bahwa untuk 
kueri yang sama, google memberikan hasil pencarian 
yang memiliki relevansi yang lebih dekat dengan 
target pencarian dibandingkan dengan yang 
dihasilkan oleh mesin pencari MSN (www.msn.com) 
dan AOL (www.aol.com).   

Untuk mendapatkan  manfaat mesin pencari 
google,  perlu dikenali sintaks yang disediakan oleh 
google untuk membantu melakukan pencarian.  
Secara default google mengunakan operand AND 
apabila pencarian dilakukan dengan lebih dari satu 
kata.  Untuk pencarian dalam bentuk frasa, perlu  
digunakan tanda kutip yang melingkupi kueri yang 
dimasukkan.  Sedangkan untuk memaksa google 
agar tetap memasukkan kata-kata umum (misal how, 
of, for, dan lain-lain) dalam sistem pencariannya 
diperlukan penggunaan tanda plus (+) di depan kata 
yang umum tersebut, kebalikannya menggunakan 
tanda min (-). Sintaks-sintaks ini digunakan secara 
langsung dalam kolom pencarian dan 
penggunaannya dapat dikombinasikan.  Adapun 
sintaks-sintaks lain yang sangat membantu pula 
dalam pencarian terdapat dalam Tabel 2 (Long 2005) 
 

Naskah Artikel Lengkap 

Pencarian 
Melalui Mesin 

Pencari 
Umum

Pencarian 
Melalui 

Korespondensi

Pencarian 
melalui Situs 

Resmi 
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Tabel  3.  Daftar situs penyedia naskah lengkap gratis untuk kajian biofarmaka 

Pemilik Situs URL Keterangan 
Kementrian Sains dan Teknologi 
Jepang 

www.jstage.jst.go.jp Naskah lengkap dari berbagai jurnal yang 
diterbitkan di Jepang 

Departemen Kesehatan Amerika www.pubmedcentral.nih.gov Arsip artikel lengkap dari berbagai jurnal 
Kementrian Sains Cina www.paper.edu.cn Artikel lengkap peneliti Cina dari berbagai 

jurnal 
Royal Society of Chemistry www.rsc.org Sampel artikel lengkap dari berbagai jurnal 
Ingenta www.ingentaconnect.com Sampel artikel lengkap dari berbagai jurnal 
the American Association of 
Pharmaceutical Scientists 

www.aapsj.org Artikel lengkap dari jurnal AAPSJ 

The Biochemical Society www.biochemj.org Artikel lengkap dari Biochemical Journal 
American Association for Clinical 
Chemistry 

www.clinchem.org Artikel lengkap dari jurnal Clinical 
Chemistry 

American Society for Nutrition www.nutrition.org Artikel lengkap dari journal of Nutrition 
American Society for Biochemistry 
and Molecular Biology 

www.jbc.org Artikel lengkap dari the Journal of 
Biological Chemistry. 

Drug Information Assocoation www.diahome.org Artikel lengkap dari Drug Information 
Journal 

BMJ Publishing Group bmj.bmjjournals.com Artikel lengkap dari British Medical Journal 
Lund University www.doaj.org Artikel lengkap dari berbagai jurnal 
 

Sebagai contoh pemanfaatan google misalnya 
untuk pencarian artikel lengkap tentang metode 
penentuan flavonoid dari suatu tanaman obat.  Kueri 
awal yang dapat digunakan misalnya ”Flavonoid 
Determination”, agar lebih spesifik merujuk pada 
artikel suatu penelitian maka dapat ditambahkan 
kueri yang khas dari suatu artikel lengkap penelitian 
misalnya ”Result Discussion”.  Umumnya artikel 
lengkap suatu penelitian disimpan dalam bentuk file 
pdf, maka dapat ditambahkan kueri filetype:pdf.  
Sehingga kueri akhir yang digunakan 
adalah ”Flavonoid Determination Result Discussion 
filetype:pdf”.  Keunggulan yang lain yang dimiliki 
google dibanding mesin pencari lain dalam 
pencarian informasi ilmia adalah adanya fasilitas 
yang disebut Google Scholar 
(http://scholar.google.com/).  Dengan menggunakan 
fasilitas ini, maka pencarian hanya dilakukan pada 
situs penyedia informasi ilmiah (misal situs penerbit 
jurnal, situs pendidikan). 

Tidak semua isi sebuah situs dapat diindeks 
oleh google karena alasan teknik atau batasan yang 
dilakukan oleh pemilik situs.  Sebagian besar situs 
penerbit jurnal melakukan batasan ini, sehingga 
walaupun situs-situs ini (Tabel 3) menyediakan 
artikel lengkap secara gratis, pencarian biasa 
menggunakan google tidak dapat menampilkan 
artikel lengkapnya.  Oleh karena itu, penelusuran 
harus dilakukan melalui situs penerbitnya  secara 
langsung (Strategi 2).  Walaupun demikian, mesin 
pencari  google masih dapat dipergunakan untuk 
menggali lebih dalam artikel lengkap gratis yang 

disediakan oleh penerbit melalui  penggunaan 
beberapa kueri dari kombinasi fitur google.   Cara ini 
mempermudah temu kembali artikel lengkap 
terutama untuk situs-situs penerbit yang menerbitkan 
banyak journal.  

Semua situs penyedia naskah lengkap gratis ini 
dilengkapi oleh fasilias pencarian yang memiliki 
fitur lanjutan untuk mempersempit proses pencarian 
misalnya menggunakan operator bolean atau 
membatasi berdasarkan pengarang atau pun judul 
artikel.  Khusus untuk Situs RSC dan Ingenta, 
pencarian artikel lengkap akan lebih mudah dengan 
menggunakan google.   Kueri yang dibutuhkan untuk 
situs RSC adalah site:rsc.org intext:”Free Access” 
“HTML Article” pdf –purchase +antioxidant 
(antioxidant adalah kata kunci tambahan untuk 
kajian biofarmaka).  Sedangkan untuk situs Ingenta, 
kueri yang dibutuhkan adalah 
site:ingentaconnect.com “This Full Text is Free” 
+flavonoid (flavonoid merupakan kata kunci 
tambahan untuk kajian biofarmaka). 

Jika dua strategi di atas belum menghasilkan 
naskah artikel lengkap seperti yang dibutuhkan , 
diperlukan strategi ketiga yaitu  melakukan kontak 
(e-mail) dengan peneliti utama dari artikel target.  
Alamat kontak bisa didapatkan dari abstrak 
penelitian (misal abstrak-abstrak dari 
sciencedirect.com) atau mencarinya menggunakan 
google. 
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