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Apa itu Google Analytic?



Google Analytic

Google Analytics adalah tool yang ampuh untuk berbagai macam bisnis online, berbagai
brand maupun para blogger.

Dengan menggunakan Google Analytics, Anda dapat menemukan banyak data tentang
website Anda yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi marketing dan 
pengembangan bisnis Anda.

Bagian belakang Google Analytics dipecah menjadi delapan bagian utama: Dashboards, 
Shortcuts, Intelligence Events, Real-Time, Audience, Acquisition, 
Behavior dan Conversions.

https://analytics.google.com/


Manfaat Google Analytic

• Traffic Channel
Sebelum kita mengetahui tentang siapa saja sebenarnya yang mengunjungi website Anda, penting
untuk memahami bagaimana mereka sampai di website Anda. Pada bagian ini kita dapat
mengetahui darimana saja pengunung mendapatkan akses untuk membuka website apakah
melalui Direct link, Organic Search, Iklan, Referral, Social media, atau bahkan Email

• Demographic Audience
Paham terhadap siap yang mengunjungi website Anda dalam hal usia, lokasi dan jenis
kelamin adalah cara terbaik untuk menyesuaikan website Anda sesuai dengan
ketertarikan/interest dan preferensi mereka.



Manfaat Google Analytic

• Penelusuran Konten
pada fungsi ini, Last but not least, penting bai kita untuk mencari tahu konten untuk melihat
halaman mana yang sering pengunjung sering kunjungi untuk menghabiskan waktunya. Disini kita
dapat melihat Content drilldown. Content Drilldown adalah gambaran halaman mana di Website 
yang paling sering dikunjungi.  Dengan adanya ini, kita dapat menggunakan ini sebagai panduan
untuk konten apa yang bekerja (dan yang tidak) tentang topic di blog dan jenis halaman.



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Identifikasi, dokumentasi, dan Evaluasi
Dengan adanya Tool ini, sangat memungkinkan bagi user pemilik website ataupun blogger untuk
mengetaui lebih lanjut identifikas terkait isi dari website nya sehingga dapat meninggkatkan mutu
website tersebut. Adapun hal ini juga dapat didokumentasikan serta mengecek apakah di tahap
Evaluasi kinerja website efektif atau tidak. Kalau efektif berarti memenuhi syarat untuk dilanjutkan
ke tahap selanjutnya. Namun kalau tidak efektif, lakukan lagi tes substantif. Sehingga pada akhir
hasil audit apakah website tersebut terjamin dan dapat dikontrol dengan baik. 



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Kerangka kerja untuk IT audit
Google Analytic dapat menggunakan kerangka ITIL di dalam melakukan proses IT Audit dimana
ITIL ini merupakan singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, berfokus pada 
manajemen layanan TI. Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung proses utama
bisnis. Serta terdiri dari lima praktik terbaik manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi
(seperti change management), operation dan operation and continual service improvement.
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YOAST SEO

merupakan salah satu plugin SEO yang paling 
populer di kalangan pengguna CMS WordPress 
dengan konfigurasi dan penggunaan yang mudah
dan praktis. Plugin ini mempunyai banyak fitur
yang berguna untuk memudahkan admin 
website mengatur beberapa fungsi self hosting, 
utamanya yang berkaitan dengan SEO atau
search engine optimization.
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Yoast SEO dapat dioperasikan dengan mudah bahkan bagi seorang pemula di bidang SEO sekalipun.
Tools ini juga yang paling komprehensif di antara tools sejenis lainnya. Memang tersedia juga versi
premiumnya, tetapi pada dasarnya seluruh fungsi pentingnya terdapat di Yoast SEO yang gratis.



FITUR YOAST SEO

• Keyword optimization

Mengoptimasi kata kunci, frasa
kunci, sinonim, kata kunci yang 
berelasi dan semua bentuk kata 
yang ada.

• Indexables

Teknik baru dalam
mengumpulkan data pada
website, menciptakan
pengalaman lebih cepat, lebih
aman, lebih baik.

• Content insights

Mampu menampilkan 5 kata 
atau frasa yang paling banyak
digunakan di halamanmu, untuk
mengecek jika mereka sesuai
dengan pilihan kata kuncimu.

• Internal linking suggestion

Mampu menampilkan secara
otomatis saran link terhadap
halaman lain di website, seperti
yang diketikkan saat pencarian.
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BAGAIMANA YOAST SEO MAMPU TERHUBUNG DENGAN IT AUDIT?
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Salah satu infrastruktur IT dari sebuah perusahaan adalah website. Melalui SEO, website dapat dinilai
kinerjanya, mengetahui traffic pengunjung, dan sebagainya. Apalagi bila website merupakan ujung tombak
bisnis bagi perusahaan, seperti e-commerce misalnya, sangat penting dilakukan audit dan dalam hal ini
secara khusus disebut dengan Audit SEO.



E-COMMERCE SEO AUDIT
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Memang benar kalau kualitas trafik itu penting. Namun, kuantitas trafik tetap menjadi hal yang paling 
mendasar. Umumnya jumlah trafik dihitung berdasarkan banyaknya pengunjung yang masuk dan mengakses
situs. Akan tetapi, masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diawasi, yakni: pengunjung situs, 
page view, dan durasi kunjungan. Di tahap ini, Audit SEO menjadi penting karena disinilah tahapan analisis
pencapaian suatu halaman produk di e-Commerce sudah disebut baik atau belum.

QUANTITY OF TRAFFIC
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Dari peran backlink, auditor dapat melihat kinerja e-commerce sudah baik atau belum. Tinggi rendahnya
kualitas backlink menjadi salah satu faktor penentu yang akan dievaluasi oleh algoritma Google tentang
seberapa penting halaman website tersebut berada di halaman pertama pencarian. Hal ini menjadi sangat
krusial bagi sebuah e-commerce untuk menarik pelanggan, karena mungkin banyak website lain menjual
barang yang sama. Oleh karena itu wajib bagi sebuah e-commerce tampil paling teratas di mesin pencari,
agar si pencari barang membeli dari websitenya.

OPTIMASI BACKLINK
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Optimasi keyword merupakan teknik SEO untuk mengoptimalkan fungsi keyword pada suatu halaman
website dengan tujuan meningkatkan peringkat di mesin pencari juga. Untuk mendapatkan hasil maksimal di 
mesin pencari, kita perlu menata keyword pada artikel dengan baik dan benar. Yang berkaitan dengan
keyword antara lain: judul, permalink, dan deskripsi.

Dengan fokus terhadap keyword, halaman-halaman website e-commerce akan lebih berpeluang untuk
menembus page rank tertinggi. Selain itu juga akan mudah mendapatkan visitor aktif, yaitu visitor yang rajin
memberi rating dan testimoni apabila halaman penjualan yang dibuat berhasil memuaskan pelanggan.

OPTIMASI KEYWORD
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SEOLIUM

Tidak seperti banyak pesaing lainnya, SEOlium memproduksi, memiliki, dan
sepenuhnya mengontrol data mentah mereka (peringkat Google).

Sebagian besar API pihak ke-3 biasanya mengalami kondisi yang dinamakan IP/
proxy fatigue.

Suatu kondisi di mana mesin pencari menyajikan SERP yang tidak akurat setelah
beberapa permintaan secara berturut-turut, alih-alih memblokirnya.

Karena hal ini lebih sering terjadi daripada tidak, API ini jelas sangat tidak akurat.

https://www.seolium.com/


Untuk menghindari anomali data dan memastikan akurasi data 99,7% di sejumlah besar
proyek SEO lokal, negara/ nasional, dan Worldwide, algoritma SEOlium menggunakan
kombinasi teknologi canggih dan kalibrasi manusia, yakni:
Rutin memeriksa akurasi harian

Operator pencarian lanjutan

Proksi perumahan yang dibatasi yang mencakup kode pos apa pun di dunia

Pemeriksaan validasi akurasi data manual oleh penguji manusia



BUKTI DATA OTOMATIS ANTARA SEOLIUM DAN 
GOOGLE SEARCH CONSOLE, DAPAT ANDA LIHAT 
DIBAWAH INI:



PLATFORM YANG DIDUKUNG

1. Blogs (fokus). Tapi itu mengintegrasikan media sosial dengan cara, sama seperti
daftar akun blog berpengaruh di media sosial.

2. Tool riset keyword terbaik tahun 2020 gratis dan premium
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IT AUDIT SOFTWARE ACL 



apa itu ACL ?

ACL (Audit Command Language) merupakan salah satu generalized audit
software produksi ACL Servies Ltd, CanadaSoftware ACL dirancang khusus
untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan auditACL dirancang untuk
membaca data hanya secara "READ ONLY"ACL umumnya digunakan oleh
auditor sebagai alat bantu untuk melakukan data analysis, continous
monitoring & froud detection



kemampuan & kelebihan ACL

• Universal Data
• Access Jumlah Data Besar
• Kecepatan Waktu Process
• Integritas DataAutomasi
• Multi File Process
• Log file Navigation
• Fungsi Analisis yang lengkap
• Pelaporan yang handal
• It audit



bagaiman proses data ACL ?

Data dari komputer mini atau mainframe dikonversi menjadi kode EBCDIC ( Extended
Binary Coded Decimal Interchange Code)Data di konversi ke dalam bentuk Text



manfaat ACL Tools

• Dapat membantu dalam mengAkses data baik langsung (Direct) kedalam system jaringan ataupun tidak langsung
(InDirect) melalui media lain seperti softcopy dalam bentuk teks file/report.

• Menempatkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan-aturan yang
ada.

• Mengidentifikasi kecenderungan/gejala-gejala, dapat juga menunjukan dengan tepat/sasaran pengecualian data dan
menyoroti potensial area yang menjadi perhatian.

• Mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar.
• Mengidentifikasi persoalan sistem pengawasan dan memastikan terpenuhinya permohonan dengan aturan-aturan yang

telah ditetapkan.

• Aging dan menganalisa Account Receivable/Payable atau beberapa transaksi lain dengan menggunakan
basis waktu yang sensitif.

• Memulihkan biaya atau pendapatan yang hilang dengan pengujian data pada data-data duplikasi
pembayaran, menguji data-data nomor Invoice/Faktur yang hilang atau pelayanan yang tidak tertagih.

• Menguji terhadap hubungan antara authorisasi karyawan dengan supplier.
• Melakukan proses Data Cleansing dan Data Matching atau pembersihan data dari data-data duplikasi

terutama dari kesalahan pengetikan oleh End-User.
• Dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaaan dengan lebih fokus, cepat, efisien, dan efektif

dengan lingkup yang lebih luas dan analisa lebih mendalam. Mengidentifikasi penyimpangan (Fraud
Detection) dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga memiliki waktu lebih banyak alam menganalisa
data dan pembuktian.



THANK YOU 
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COPYSCAPE
(SEO TOOLS)

https://www.copyscape.com/


COPYSCAPE

Copyscape adalah software online yang dapat
mendeteksi plagiarisme . Sehingga konten yang
dicuri bisa kita deteksi dengan aplikasi ini.

Alamat Url Copyscape :

https://www.copyscape.com/

Dengan alat ini, kita bisa mengetahui orisinalitas
tulisan yang telah dibuat sehingga kita bisa
memperbaiki apabila ada tulisan yang sama.

https://www.copyscape.com/


COPYSCAPE

Keuntungan dengan mengunakan aplikasi
copyscape ialah, apabila kita suatu saat
memesan jasa penulisan artikel juga bisa
mengecek terlebih dahulu di Copy Scape
sebelum membayar, apakah artikel tersebut
orisinil atau sekedar copas dan aplikasi
copyscape ini sangat akurat



COPYSCAPE

Kekuranganya aplikasi copyscape ialah untuk
menggunakannya kita harus mendaftar dengan
Premium Account dan membayar 5 sen per
sekali pengecekan. Jika kita memiliki budget
berlebih tentu tidak menjadi masalah, namun
bila kita masih pemula tentunya agak berat
mengeluarkan uang untuk mengecek konten
anda di bajak atau tidak.



COPYSCAPE

Copyscape ini menyediakan dua jenis layanan,
pertama yang gratis (free) dan yang kedua
adalah yang berbayar (premium). Untuk layanan
yang gratis, fasilitasnya terbatas dan tidak bisa
melihat tingkat originalitas sebuah artikel secara
menyeluruh, namun yang berbayar bisa dan
sangat efektif dalam mengetahui
keaslian sebuah tulisan.



COPYSCAPE

Copyscape menawarkan perlindungan situs
(berlaku untuk blogger) dari penjiplakan secara
harian maupun mingguan. Kapan pun
ditemukan ada situs yang isinya mirip dengan
konten kamu, kamu akan mendapatkan email
peringatan. Dengan Copyscape, kamu dapat
membuat database personal dan mengecek file
baru yang diupload terhadap orang-orang di
akun kamu. Selain itu, kamu dapat
menggunakan banner anti plagiarisme dari
Copyscape untuk memberikan peringatan
'dilarang menjiplak'.



COPYSCAPE

Cara penggunaan copyscape sangat sederhana,
yaitu kita hanya perlu mengcopy URL blog dari
dokumen yang kita unduh, lalu kita paste pada
form yang sudah disediakan, lalu tekan tombol
go.



COPYSCAPE

Setelah itu, copyscape akan melakukan scanning
terhadap dokumen. Berbeda dengan plagium
yang mencantumkan presentase similaritas serta
waktu scanningnya, copyscape hanya
menampilkan top 10 dari dokumen dengan
tingkat similaritas tertinggi. Hal itu
menyebabkan kita harus melakukan
perhitungan waktu dan perkiraan persentase
similaritas secara manual. Namun setelah di cek
secara manual, memang tingkat similaritas
dokumen yang ditampilkan lebih dari 90%.



Lalu apa hubungan
COPYSCAPE dan IT Audit ?

Website audit atau audit website adalah
serangkaian pemeriksaan secara sistematis yang
kita lakukan pada website untuk mengetahui
masalah kesehatan website dan hal- hal yang kita
perlu tingkatkan dari website tersebut.

Melakukan audit pada website akan membantu kita
mengetahui serta menilai seberapa optimal
performa website kita dan potensinya. Kita juga
bisa mengetahui seberapa tangguh website kita
dibanding dengan kompetitor sejenis.



Audit Website mengunakan
Copyscape

Inti dari kegiatan website audit adalah
mengidentifikasi benchmark atau peninjauan
potensial masalah pada website. Selanjutnya,
webmaster akan mengumpulkan problem tersebut
dan membandingkan standar SEO yang berlaku.
Permasalahan yang sering terjadi ialah Pencuri
konten yang terang-terangan menyalin karya orang
tanpa izin dan tidak ada improvisasi akan
menimbulkan kerugian pada website si pemilik
konten, yang berpengaruh pada ranking website
pemilik konten di search engine.



Audit Website mengunakan
Copyscape

Disinilah peran copyscape digunakan Copyscape
dapat memeriksa berdasarkan url suatu konten,
memeriksa sebuah file artikel dan memerikan
cuplikan suatu artikel. Keberadaan copyscape telah
menggentarkan banyak pencuri konten yang
berusaha menjual konten mereka ke marketplace.
Untuk memerangi para pencuri konten, Anda
dapat menggunakan tools copyscape.



Audit Website mengunakan
Copyscape

Duplikat konten, tentu saja jika ini terjadi tidak
akan membantu apapun yang Anda inginkan dan
dapat membingungkan crawler search engine,
karena mereka harus memutuskan versi konten
mana yang akan diurutkan. Anda dapat mengecek
bagian-bagian ini selama menelusuri website Anda
atau dengan menggunakan tools Copyscape ini
yang akan mengidentifikasi duplikat konten di
seluruh website. Audit web yang baik dan penting
untuk mendapatkan hasil holistik tentang
kesehatan SEO Website Anda.



TERIMA KASIH
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Tampilan Dashboard Google Search Console (GSC)



 Dulunya bernama Google Webmaster Tool (GWT), tool gratis yang

disediakan langsung oleh Google ini sangat penting dalam

memeriksa “kesehatan” website Anda dan melakukan fungsi on-

page SEO lainnya, misal:

1. Apakah ada malware ?

2. Apakah Google mengalami kendala dalam crawling dan index
website Anda ?

3. Apakah ada pelanggaran aturan Google (penalty) saat melakukan
link building ?

4. Hal-hal yang bisa disempurnakan dalam optimasi meta tag ?

5. Apakah sitemap sudah dipasang dengan benar atau masih ada
error ?



Manfaat Google Search Console?

Banyak manfaat yang akan Anda dapatkan dari menggunakan Google

Search Console. Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan di

website Anda berdasarkan analisis dari Google Search Console.

Berikut manfaat-manfaat yang Anda peroleh dari Google Search

Console :

• Temukan Keyword Populer untuk Bisnis Anda

Pengunjung menemukan website Anda melalui bermacam-

macam kata kunci. Google Search Console membantu Anda untuk

menemukan kata kunci yang banyak digunakan orang untuk

menemukan website Anda.



Manfaat Google Search Console?

 Identifikasi Halaman Paling Populer

Setiap website memiliki halaman yang lebih populer dari halaman

lainnya di hasil pencarian. Google Search Console akan membantu

Anda untuk mengidentifikasi halaman website mana yang paling

banyak mendatangkan pengunjung. Anda bisa mengurutkan

halaman website berdasarkan impression atau click through rate

(CTR).

Dan masih banyak lagi bisa manfaat silakan mengunjungi link : 

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-

adalah/

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-adalah/


 Apa itu Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)?

Tata kelola teknologi informasi menyediakan struktur untuk

menyelaraskan strategi terknologi informasi dengan strategi

bisnis. Dengan mengikuti kerangka kerja formal, organisasi dapat

mengukur hasil untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi.

Dengan mempertimbangkan stakeholders’ interests, serta

kebutuhan karyawan dan proses yang diikuti. Dalam gambaran

besar, tata kelola TI merupakan integral dari keseluruhan tata

kelola perusahaan.



 Mengapa Organisasi Harus Mengimplementasi Tata Kelola IT?

Organisasi saat ini patuh pada peraturan yang mengatur

perlindungan informasi, akuntabilitas keuangan, retensi data,

pemulihan bencana, dan lain sebagainya. Juga adanya tuntutan

dari shareholders, stakeholders and customers.

Untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan internal dan

eksternal, banyak organisasi menerapkan program tata kelola

teknologi informasi yang menyediakan kerangka kerja praktik dan

kontrol terbaik.



 Kerangka kerja yang digunakan untuk IT audit dengan SEO Tools

GSC adalah ?

ITIL: Merupakan singkatan dari Information Technology

Infrastructure Library, ITIL berfokus pada manajemen layanan TI.

Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung

proses utama bisnis. ITIL terdiri dari lima praktik terbaik

manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi (seperti

change management), operation dan operation and continual

service improvement.
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OPTIMIZATION (SEO) TOOLS
“A COMPLETE KIT OF SEO
TOOLS”
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SEOLIUM

Tidak seperti banyak pesaing lainnya, SEOlium memproduksi, memiliki, dan
sepenuhnya mengontrol data mentah mereka (peringkat Google).

Sebagian besar API pihak ke-3 biasanya mengalami kondisi yang dinamakan IP/
proxy fatigue.

Suatu kondisi di mana mesin pencari menyajikan SERP yang tidak akurat setelah
beberapa permintaan secara berturut-turut, alih-alih memblokirnya.

Karena hal ini lebih sering terjadi daripada tidak, API ini jelas sangat tidak akurat.

https://www.seolium.com/


Untuk menghindari anomali data dan memastikan akurasi data 99,7% di sejumlah besar
proyek SEO lokal, negara/ nasional, dan Worldwide, algoritma SEOlium menggunakan
kombinasi teknologi canggih dan kalibrasi manusia, yakni:
Rutin memeriksa akurasi harian

Operator pencarian lanjutan

Proksi perumahan yang dibatasi yang mencakup kode pos apa pun di dunia

Pemeriksaan validasi akurasi data manual oleh penguji manusia



BUKTI DATA OTOMATIS ANTARA SEOLIUM DAN 
GOOGLE SEARCH CONSOLE, DAPAT ANDA LIHAT 
DIBAWAH INI:



PLATFORM YANG DIDUKUNG

1. Blogs (fokus). Tapi itu mengintegrasikan media sosial dengan cara, sama seperti
daftar akun blog berpengaruh di media sosial.

2. Tool riset keyword terbaik tahun 2020 gratis dan premium





Tampilan Dashboard Google Search Console (GSC)



 Dulunya bernama Google Webmaster Tool (GWT), tool gratis yang

disediakan langsung oleh Google ini sangat penting dalam

memeriksa “kesehatan” website Anda dan melakukan fungsi on-

page SEO lainnya, misal:

1. Apakah ada malware ?

2. Apakah Google mengalami kendala dalam crawling dan index
website Anda ?

3. Apakah ada pelanggaran aturan Google (penalty) saat melakukan
link building ?

4. Hal-hal yang bisa disempurnakan dalam optimasi meta tag ?

5. Apakah sitemap sudah dipasang dengan benar atau masih ada
error ?



Manfaat Google Search Console?

Banyak manfaat yang akan Anda dapatkan dari menggunakan Google

Search Console. Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan di

website Anda berdasarkan analisis dari Google Search Console.

Berikut manfaat-manfaat yang Anda peroleh dari Google Search

Console :

• Temukan Keyword Populer untuk Bisnis Anda

Pengunjung menemukan website Anda melalui bermacam-

macam kata kunci. Google Search Console membantu Anda untuk

menemukan kata kunci yang banyak digunakan orang untuk

menemukan website Anda.



Manfaat Google Search Console?

 Identifikasi Halaman Paling Populer

Setiap website memiliki halaman yang lebih populer dari halaman

lainnya di hasil pencarian. Google Search Console akan membantu

Anda untuk mengidentifikasi halaman website mana yang paling

banyak mendatangkan pengunjung. Anda bisa mengurutkan

halaman website berdasarkan impression atau click through rate

(CTR).

Dan masih banyak lagi bisa manfaat silakan mengunjungi link : 

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-

adalah/

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-adalah/


 Apa itu Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)?

Tata kelola teknologi informasi menyediakan struktur untuk

menyelaraskan strategi terknologi informasi dengan strategi

bisnis. Dengan mengikuti kerangka kerja formal, organisasi dapat

mengukur hasil untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi.

Dengan mempertimbangkan stakeholders’ interests, serta

kebutuhan karyawan dan proses yang diikuti. Dalam gambaran

besar, tata kelola TI merupakan integral dari keseluruhan tata

kelola perusahaan.



 Mengapa Organisasi Harus Mengimplementasi Tata Kelola IT?

Organisasi saat ini patuh pada peraturan yang mengatur

perlindungan informasi, akuntabilitas keuangan, retensi data,

pemulihan bencana, dan lain sebagainya. Juga adanya tuntutan

dari shareholders, stakeholders and customers.

Untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan internal dan

eksternal, banyak organisasi menerapkan program tata kelola

teknologi informasi yang menyediakan kerangka kerja praktik dan

kontrol terbaik.



 Kerangka kerja yang digunakan untuk IT audit dengan SEO Tools

GSC adalah ?

ITIL: Merupakan singkatan dari Information Technology

Infrastructure Library, ITIL berfokus pada manajemen layanan TI.

Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung

proses utama bisnis. ITIL terdiri dari lima praktik terbaik

manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi (seperti

change management), operation dan operation and continual

service improvement.





YOAST SEO
KELOMPOK 2 – MTI 20 A
IT AUDIT



TIM PENYUSUN
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YOAST SEO
merupakan salah satu plugin SEO yang paling 
populer di kalangan pengguna CMS WordPress 
dengan konfigurasi dan penggunaan yang mudah
dan praktis. Plugin ini mempunyai banyak fitur
yang berguna untuk memudahkan admin 
website mengatur beberapa fungsi self hosting, 
utamanya yang berkaitan dengan SEO atau
search engine optimization.
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4

Yoast SEO dapat dioperasikan dengan mudah bahkan bagi seorang pemula di bidang SEO sekalipun.
Tools ini juga yang paling komprehensif di antara tools sejenis lainnya. Memang tersedia juga versi
premiumnya, tetapi pada dasarnya seluruh fungsi pentingnya terdapat di Yoast SEO yang gratis.



FITUR YOAST SEO

• Keyword optimization

Mengoptimasi kata kunci, frasa
kunci, sinonim, kata kunci yang 
berelasi dan semua bentuk kata 
yang ada.

• Indexables

Teknik baru dalam
mengumpulkan data pada
website, menciptakan
pengalaman lebih cepat, lebih
aman, lebih baik.

• Content insights

Mampu menampilkan 5 kata 
atau frasa yang paling banyak
digunakan di halamanmu, untuk
mengecek jika mereka sesuai
dengan pilihan kata kuncimu.

• Internal linking suggestion

Mampu menampilkan secara
otomatis saran link terhadap
halaman lain di website, seperti
yang diketikkan saat pencarian.
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BAGAIMANA YOAST SEO MAMPU TERHUBUNG DENGAN IT AUDIT?

6

Salah satu infrastruktur IT dari sebuah perusahaan adalah website. Melalui SEO, website dapat dinilai
kinerjanya, mengetahui traffic pengunjung, dan sebagainya. Apalagi bila website merupakan ujung tombak
bisnis bagi perusahaan, seperti e-commerce misalnya, sangat penting dilakukan audit dan dalam hal ini
secara khusus disebut dengan Audit SEO.



E-COMMERCE SEO AUDIT
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Memang benar kalau kualitas trafik itu penting. Namun, kuantitas trafik tetap menjadi hal yang paling 
mendasar. Umumnya jumlah trafik dihitung berdasarkan banyaknya pengunjung yang masuk dan mengakses
situs. Akan tetapi, masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diawasi, yakni: pengunjung situs, 
page view, dan durasi kunjungan. Di tahap ini, Audit SEO menjadi penting karena disinilah tahapan analisis
pencapaian suatu halaman produk di e-Commerce sudah disebut baik atau belum.

QUANTITY OF TRAFFIC



9

Dari peran backlink, auditor dapat melihat kinerja e-commerce sudah baik atau belum. Tinggi rendahnya
kualitas backlink menjadi salah satu faktor penentu yang akan dievaluasi oleh algoritma Google tentang
seberapa penting halaman website tersebut berada di halaman pertama pencarian. Hal ini menjadi sangat
krusial bagi sebuah e-commerce untuk menarik pelanggan, karena mungkin banyak website lain menjual
barang yang sama. Oleh karena itu wajib bagi sebuah e-commerce tampil paling teratas di mesin pencari,
agar si pencari barang membeli dari websitenya.

OPTIMASI BACKLINK
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Optimasi keyword merupakan teknik SEO untuk mengoptimalkan fungsi keyword pada suatu halaman
website dengan tujuan meningkatkan peringkat di mesin pencari juga. Untuk mendapatkan hasil maksimal di 
mesin pencari, kita perlu menata keyword pada artikel dengan baik dan benar. Yang berkaitan dengan
keyword antara lain: judul, permalink, dan deskripsi.
Dengan fokus terhadap keyword, halaman-halaman website e-commerce akan lebih berpeluang untuk
menembus page rank tertinggi. Selain itu juga akan mudah mendapatkan visitor aktif, yaitu visitor yang rajin
memberi rating dan testimoni apabila halaman penjualan yang dibuat berhasil memuaskan pelanggan.

OPTIMASI KEYWORD
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TERIMA KASIH





Tampilan Dashboard Google Search Console (GSC)



 Dulunya bernama Google Webmaster Tool (GWT), tool gratis yang

disediakan langsung oleh Google ini sangat penting dalam

memeriksa “kesehatan” website Anda dan melakukan fungsi on-

page SEO lainnya, misal:

1. Apakah ada malware ?

2. Apakah Google mengalami kendala dalam crawling dan index
website Anda ?

3. Apakah ada pelanggaran aturan Google (penalty) saat melakukan
link building ?

4. Hal-hal yang bisa disempurnakan dalam optimasi meta tag ?

5. Apakah sitemap sudah dipasang dengan benar atau masih ada
error ?



Manfaat Google Search Console?

Banyak manfaat yang akan Anda dapatkan dari menggunakan Google

Search Console. Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan di

website Anda berdasarkan analisis dari Google Search Console.

Berikut manfaat-manfaat yang Anda peroleh dari Google Search

Console :

• Temukan Keyword Populer untuk Bisnis Anda

Pengunjung menemukan website Anda melalui bermacam-

macam kata kunci. Google Search Console membantu Anda untuk

menemukan kata kunci yang banyak digunakan orang untuk

menemukan website Anda.



Manfaat Google Search Console?

 Identifikasi Halaman Paling Populer

Setiap website memiliki halaman yang lebih populer dari halaman

lainnya di hasil pencarian. Google Search Console akan membantu

Anda untuk mengidentifikasi halaman website mana yang paling

banyak mendatangkan pengunjung. Anda bisa mengurutkan

halaman website berdasarkan impression atau click through rate

(CTR).

Dan masih banyak lagi bisa manfaat silakan mengunjungi link : 

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-

adalah/

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-adalah/


 Apa itu Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)?

Tata kelola teknologi informasi menyediakan struktur untuk

menyelaraskan strategi terknologi informasi dengan strategi

bisnis. Dengan mengikuti kerangka kerja formal, organisasi dapat

mengukur hasil untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi.

Dengan mempertimbangkan stakeholders’ interests, serta

kebutuhan karyawan dan proses yang diikuti. Dalam gambaran

besar, tata kelola TI merupakan integral dari keseluruhan tata

kelola perusahaan.



 Mengapa Organisasi Harus Mengimplementasi Tata Kelola IT?

Organisasi saat ini patuh pada peraturan yang mengatur

perlindungan informasi, akuntabilitas keuangan, retensi data,

pemulihan bencana, dan lain sebagainya. Juga adanya tuntutan

dari shareholders, stakeholders and customers.

Untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan internal dan

eksternal, banyak organisasi menerapkan program tata kelola

teknologi informasi yang menyediakan kerangka kerja praktik dan

kontrol terbaik.



 Kerangka kerja yang digunakan untuk IT audit dengan SEO Tools

GSC adalah ?

ITIL: Merupakan singkatan dari Information Technology

Infrastructure Library, ITIL berfokus pada manajemen layanan TI.

Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung

proses utama bisnis. ITIL terdiri dari lima praktik terbaik

manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi (seperti

change management), operation dan operation and continual

service improvement.
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Putri Eleina Nurrahma (182420138)
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adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan
peringkat teratas dari hasil pencarian. Dengan begitu, 
potensi trafik organik akan meningkat.

Untuk bisa mendapatkan trafik tinggi yang tepat sasaran, 
Anda perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. Anda perlu
memahami bagaimana cara kerja SEO, algoritma Google 
dan indikator utama SEO

Search Engine Optimization (SEO) 
Tools
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Forecheck adalah Penganalisa 
Situs Web dan SEO yang sangat 
kuat, berjalan seperti mesin 
pencari yang menelusuri data 
dengan kecepatan kilat melalui 
situs web mana pun. Laporan 
memberi Anda wawasan 
terperinci tentang faktor mesin 
pencari yang relevan.. 

F O R E C H E C K



Apa yang membedakan Forecheck dengan SEO tool lainnya ?

Forecheck memungkinkan anda untuk
…

Meneanalisa berbagai domain dalam beberapa
bahasa

Melakukan analisa kapanpun anda inginkan

Melakukan analisa sesering apapun

Menganalisa lebih dari 2 juta URL per domain

Melakukan analisa dengan lebih dari 1.000 
permintaan paralel

Fitur unik forecheck

Mendukung charsets dan coding semua
bahasa

Pencarian teks lengkap untuk semua data 
termasuk source code

Seluruh laporan dapat dibuat dengan cepat

Mendapatkan data 100% akurat dan lengkap

Ekspor seluruh data dan laporan dalam bentuk
CSV atau Excel dalam hitungan detik



The Analysis Tab : All the data 
in one view

Dapat dilihat bahwa hampir semua data 
yang ditelusuri dapat diambil oleh

Forecheck. Pengkodean warna
menghasilkan saran cepat tentang

masalah dan lkesalahan. Penelusuran
data diperbaharui secara real time. 

Kolom dapat dipindahkan dan disortir
sesuai kebutuhan dan disimpan dalam

bentuk sheet (lembar)/. 



The Benchmark Tab : All the 
reports in one place

Menunjukkan semua laporan standard 
yang tersedia – mulai dari broken links 

sampai analisis duplicate content. Angka, 
peringatan dan eror ditampilkan dimana

anda perlu mengambil tindakan.
Anda juga bisa selalu membuat laporan

degan mengekspor data spesifik yang 
anda butuhkan. Ada lebih dari 35 
elemen yang bisa anda ekspor., 

membuatnya mungkin untuk
dibandingkan dan menggali data lebih

dalam. Anda bisa menyimpan dan
mencetak Benchmark report.



The Reports Tab : All the 
reports in one place
Dirancang untuk memberikan informasi
yang anda butuhkan untuk
permasalahan khusus. Contoh, laporan
duplicate content tidak hanya
ditampilkan dengan konten identik dalam
suatu blok, juga mengalasisa semua link 
resmi dan menunjukkan alasan
permasalahan.



• Search Engine Accessibility
• Website Integrity/Security
• Mobile Optimization Audit
• Structured/MarkUp Data
• Internal Website SEO Audit
• Social Media & Engagement
• Google Analytics
• Search Console
• Site Architecture
• Navigation & Internal Linking
• Content Optimization
• Keywords

SEO Audit Report Category

• Homepage
• Blog/News
• General
• Content Duplication
• Meta Title & Description
• Blog / Newsroom
• Performance
• Accessibility
• Website Speed



• Estimated Monthly Traffic

• Desktop Speed Score

• Mobile Speed Score

• Domain Authority

• # Keywords Ranked Page 1

• # Keywords Ranked Page 2

• Estimated On-Page SEO Score

• Total BacklinksReferring Domains

Competitor’s research in SEO Audit Report



Sekian
Dan

Terima Kasih
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adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan
peringkat teratas dari hasil pencarian. Dengan begitu, 
potensi trafik organik akan meningkat.

Untuk bisa mendapatkan trafik tinggi yang tepat sasaran, 
Anda perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. Anda perlu
memahami bagaimana cara kerja SEO, algoritma Google 
dan indikator utama SEO

Search Engine Optimization (SEO) 
Tools
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Forecheck adalah Penganalisa 
Situs Web dan SEO yang sangat 
kuat, berjalan seperti mesin 
pencari yang menelusuri data 
dengan kecepatan kilat melalui 
situs web mana pun. Laporan 
memberi Anda wawasan 
terperinci tentang faktor mesin 
pencari yang relevan.. 

F O R E C H E C K



Apa yang membedakan Forecheck dengan SEO tool lainnya ?

Forecheck memungkinkan anda untuk
…

Meneanalisa berbagai domain dalam beberapa
bahasa

Melakukan analisa kapanpun anda inginkan

Melakukan analisa sesering apapun

Menganalisa lebih dari 2 juta URL per domain

Melakukan analisa dengan lebih dari 1.000 
permintaan paralel

Fitur unik forecheck

Mendukung charsets dan coding semua
bahasa

Pencarian teks lengkap untuk semua data 
termasuk source code

Seluruh laporan dapat dibuat dengan cepat

Mendapatkan data 100% akurat dan lengkap

Ekspor seluruh data dan laporan dalam bentuk
CSV atau Excel dalam hitungan detik



The Analysis Tab : All the data 
in one view

Dapat dilihat bahwa hampir semua data 
yang ditelusuri dapat diambil oleh

Forecheck. Pengkodean warna
menghasilkan saran cepat tentang

masalah dan lkesalahan. Penelusuran
data diperbaharui secara real time. 

Kolom dapat dipindahkan dan disortir
sesuai kebutuhan dan disimpan dalam

bentuk sheet (lembar)/. 



The Benchmark Tab : All the 
reports in one place

Menunjukkan semua laporan standard 
yang tersedia – mulai dari broken links 

sampai analisis duplicate content. Angka, 
peringatan dan eror ditampilkan dimana

anda perlu mengambil tindakan.
Anda juga bisa selalu membuat laporan

degan mengekspor data spesifik yang 
anda butuhkan. Ada lebih dari 35 
elemen yang bisa anda ekspor., 

membuatnya mungkin untuk
dibandingkan dan menggali data lebih

dalam. Anda bisa menyimpan dan
mencetak Benchmark report.



The Reports Tab : All the 
reports in one place
Dirancang untuk memberikan informasi
yang anda butuhkan untuk
permasalahan khusus. Contoh, laporan
duplicate content tidak hanya
ditampilkan dengan konten identik dalam
suatu blok, juga mengalasisa semua link 
resmi dan menunjukkan alasan
permasalahan.



• Search Engine Accessibility
• Website Integrity/Security
• Mobile Optimization Audit
• Structured/MarkUp Data
• Internal Website SEO Audit
• Social Media & Engagement
• Google Analytics
• Search Console
• Site Architecture
• Navigation & Internal Linking
• Content Optimization
• Keywords

SEO Audit Report Category

• Homepage
• Blog/News
• General
• Content Duplication
• Meta Title & Description
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• Website Speed



• Estimated Monthly Traffic

• Desktop Speed Score

• Mobile Speed Score

• Domain Authority

• # Keywords Ranked Page 1

• # Keywords Ranked Page 2

• Estimated On-Page SEO Score

• Total BacklinksReferring Domains
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SEOLIUM

Tidak seperti banyak pesaing lainnya, SEOlium memproduksi, memiliki, dan
sepenuhnya mengontrol data mentah mereka (peringkat Google).

Sebagian besar API pihak ke-3 biasanya mengalami kondisi yang dinamakan IP/
proxy fatigue.

Suatu kondisi di mana mesin pencari menyajikan SERP yang tidak akurat setelah
beberapa permintaan secara berturut-turut, alih-alih memblokirnya.

Karena hal ini lebih sering terjadi daripada tidak, API ini jelas sangat tidak akurat.

https://www.seolium.com/


Untuk menghindari anomali data dan memastikan akurasi data 99,7% di sejumlah besar
proyek SEO lokal, negara/ nasional, dan Worldwide, algoritma SEOlium menggunakan
kombinasi teknologi canggih dan kalibrasi manusia, yakni:
Rutin memeriksa akurasi harian

Operator pencarian lanjutan

Proksi perumahan yang dibatasi yang mencakup kode pos apa pun di dunia

Pemeriksaan validasi akurasi data manual oleh penguji manusia



BUKTI DATA OTOMATIS ANTARA SEOLIUM DAN 
GOOGLE SEARCH CONSOLE, DAPAT ANDA LIHAT 
DIBAWAH INI:



PLATFORM YANG DIDUKUNG

1. Blogs (fokus). Tapi itu mengintegrasikan media sosial dengan cara, sama seperti
daftar akun blog berpengaruh di media sosial.

2. Tool riset keyword terbaik tahun 2020 gratis dan premium
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YOAST SEO
merupakan salah satu plugin SEO yang paling 
populer di kalangan pengguna CMS WordPress 
dengan konfigurasi dan penggunaan yang mudah
dan praktis. Plugin ini mempunyai banyak fitur
yang berguna untuk memudahkan admin 
website mengatur beberapa fungsi self hosting, 
utamanya yang berkaitan dengan SEO atau
search engine optimization.

3



4

Yoast SEO dapat dioperasikan dengan mudah bahkan bagi seorang pemula di bidang SEO sekalipun.
Tools ini juga yang paling komprehensif di antara tools sejenis lainnya. Memang tersedia juga versi
premiumnya, tetapi pada dasarnya seluruh fungsi pentingnya terdapat di Yoast SEO yang gratis.



FITUR YOAST SEO

• Keyword optimization

Mengoptimasi kata kunci, frasa
kunci, sinonim, kata kunci yang 
berelasi dan semua bentuk kata 
yang ada.

• Indexables

Teknik baru dalam
mengumpulkan data pada
website, menciptakan
pengalaman lebih cepat, lebih
aman, lebih baik.

• Content insights

Mampu menampilkan 5 kata 
atau frasa yang paling banyak
digunakan di halamanmu, untuk
mengecek jika mereka sesuai
dengan pilihan kata kuncimu.

• Internal linking suggestion

Mampu menampilkan secara
otomatis saran link terhadap
halaman lain di website, seperti
yang diketikkan saat pencarian.
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BAGAIMANA YOAST SEO MAMPU TERHUBUNG DENGAN IT AUDIT?

6

Salah satu infrastruktur IT dari sebuah perusahaan adalah website. Melalui SEO, website dapat dinilai
kinerjanya, mengetahui traffic pengunjung, dan sebagainya. Apalagi bila website merupakan ujung tombak
bisnis bagi perusahaan, seperti e-commerce misalnya, sangat penting dilakukan audit dan dalam hal ini
secara khusus disebut dengan Audit SEO.



E-COMMERCE SEO AUDIT
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Memang benar kalau kualitas trafik itu penting. Namun, kuantitas trafik tetap menjadi hal yang paling 
mendasar. Umumnya jumlah trafik dihitung berdasarkan banyaknya pengunjung yang masuk dan mengakses
situs. Akan tetapi, masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diawasi, yakni: pengunjung situs, 
page view, dan durasi kunjungan. Di tahap ini, Audit SEO menjadi penting karena disinilah tahapan analisis
pencapaian suatu halaman produk di e-Commerce sudah disebut baik atau belum.

QUANTITY OF TRAFFIC



9

Dari peran backlink, auditor dapat melihat kinerja e-commerce sudah baik atau belum. Tinggi rendahnya
kualitas backlink menjadi salah satu faktor penentu yang akan dievaluasi oleh algoritma Google tentang
seberapa penting halaman website tersebut berada di halaman pertama pencarian. Hal ini menjadi sangat
krusial bagi sebuah e-commerce untuk menarik pelanggan, karena mungkin banyak website lain menjual
barang yang sama. Oleh karena itu wajib bagi sebuah e-commerce tampil paling teratas di mesin pencari,
agar si pencari barang membeli dari websitenya.

OPTIMASI BACKLINK
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Optimasi keyword merupakan teknik SEO untuk mengoptimalkan fungsi keyword pada suatu halaman
website dengan tujuan meningkatkan peringkat di mesin pencari juga. Untuk mendapatkan hasil maksimal di 
mesin pencari, kita perlu menata keyword pada artikel dengan baik dan benar. Yang berkaitan dengan
keyword antara lain: judul, permalink, dan deskripsi.
Dengan fokus terhadap keyword, halaman-halaman website e-commerce akan lebih berpeluang untuk
menembus page rank tertinggi. Selain itu juga akan mudah mendapatkan visitor aktif, yaitu visitor yang rajin
memberi rating dan testimoni apabila halaman penjualan yang dibuat berhasil memuaskan pelanggan.

OPTIMASI KEYWORD
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Dari peran backlink, auditor dapat melihat kinerja e-commerce sudah baik atau belum. Tinggi rendahnya
kualitas backlink menjadi salah satu faktor penentu yang akan dievaluasi oleh algoritma Google tentang
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Optimasi keyword merupakan teknik SEO untuk mengoptimalkan fungsi keyword pada suatu halaman
website dengan tujuan meningkatkan peringkat di mesin pencari juga. Untuk mendapatkan hasil maksimal di 
mesin pencari, kita perlu menata keyword pada artikel dengan baik dan benar. Yang berkaitan dengan
keyword antara lain: judul, permalink, dan deskripsi.
Dengan fokus terhadap keyword, halaman-halaman website e-commerce akan lebih berpeluang untuk
menembus page rank tertinggi. Selain itu juga akan mudah mendapatkan visitor aktif, yaitu visitor yang rajin
memberi rating dan testimoni apabila halaman penjualan yang dibuat berhasil memuaskan pelanggan.
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Apa itu Google Analytic?



Google Analytic

Google Analytics adalah tool yang ampuh untuk berbagai macam bisnis online, berbagai
brand maupun para blogger.

Dengan menggunakan Google Analytics, Anda dapat menemukan banyak data tentang
website Anda yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi marketing dan 
pengembangan bisnis Anda.

Bagian belakang Google Analytics dipecah menjadi delapan bagian utama: Dashboards, 
Shortcuts, Intelligence Events, Real-Time, Audience, Acquisition, 
Behavior dan Conversions.

https://analytics.google.com/


Manfaat Google Analytic

• Traffic Channel
Sebelum kita mengetahui tentang siapa saja sebenarnya yang mengunjungi website Anda, penting
untuk memahami bagaimana mereka sampai di website Anda. Pada bagian ini kita dapat
mengetahui darimana saja pengunung mendapatkan akses untuk membuka website apakah
melalui Direct link, Organic Search, Iklan, Referral, Social media, atau bahkan Email

• Demographic Audience
Paham terhadap siap yang mengunjungi website Anda dalam hal usia, lokasi dan jenis
kelamin adalah cara terbaik untuk menyesuaikan website Anda sesuai dengan
ketertarikan/interest dan preferensi mereka.



Manfaat Google Analytic

• Penelusuran Konten
pada fungsi ini, Last but not least, penting bai kita untuk mencari tahu konten untuk melihat
halaman mana yang sering pengunjung sering kunjungi untuk menghabiskan waktunya. Disini kita
dapat melihat Content drilldown. Content Drilldown adalah gambaran halaman mana di Website 
yang paling sering dikunjungi.  Dengan adanya ini, kita dapat menggunakan ini sebagai panduan
untuk konten apa yang bekerja (dan yang tidak) tentang topic di blog dan jenis halaman.



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Identifikasi, dokumentasi, dan Evaluasi
Dengan adanya Tool ini, sangat memungkinkan bagi user pemilik website ataupun blogger untuk
mengetaui lebih lanjut identifikas terkait isi dari website nya sehingga dapat meninggkatkan mutu
website tersebut. Adapun hal ini juga dapat didokumentasikan serta mengecek apakah di tahap
Evaluasi kinerja website efektif atau tidak. Kalau efektif berarti memenuhi syarat untuk dilanjutkan
ke tahap selanjutnya. Namun kalau tidak efektif, lakukan lagi tes substantif. Sehingga pada akhir
hasil audit apakah website tersebut terjamin dan dapat dikontrol dengan baik. 



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Kerangka kerja untuk IT audit
Google Analytic dapat menggunakan kerangka ITIL di dalam melakukan proses IT Audit dimana
ITIL ini merupakan singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, berfokus pada 
manajemen layanan TI. Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung proses utama
bisnis. Serta terdiri dari lima praktik terbaik manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi
(seperti change management), operation dan operation and continual service improvement.
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google analiytics tools 
Mencatat traffik setiap bulan bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri 

bagi seorang internet marketer, dan web publisher. 
Seperti melakukan strategi pemasaran dan praktek SEO yang etis. 

Pada edisi kali ini saya menggabungkannya dengan tutorial singkat bagaimana 

membaca data di Google Analytics. Dengan harapan posting ini lebih berguna untuk 

Anda. 

Contoh pengguanaan google analiytics 
Seperti ketika Anda masuk ke Google Analytics, hal pertama yang Anda lihat adalah 

visitors. Benar kah tebakan saya? Jadi silakan menengok metrik ini. 

 
Anda bisa melihatnya bahwa Unique Visitors ada 1.482, dengan jumlah kunjungan 

perhari rata-rata dalam rentang 50-100. Prestasi bagus lain, adalah pages/visits 

sama dengan 3.49. 

Tetapi saya memiliki rasio pentalan sekitar 59,95%. Apa kah ini berarti mereka tidak 

menemukan apa yang mereka cari? Dan mencari artikel lain di internet? 

Atau mereka datang ke sini untuk menanti saya update artikel? Apa kah mereka 

tertarik dengan konten di blog ini? 

Menarik sekali, mari kita lihat perilaku mereka berinteraksi. Berikut ini apa yang 

disuguhkan Google Analytics ketika saya menge-klik [Behavior] > [Engangement]. 
Arti dari Engangement pada kasus ini adalah Laman Kunjungan dibanding 

Pageviews. 

http://www.pengunjungblog.com/panduan-belajar-seo-bagi-pemula/
http://www.pengunjungblog.com/google-analytics/


 
ternyata didominasi dengan orang yang datang dengan durasi 0-10 detik. Ini 

memberikan sinyal kepada saya untuk memperbaiki konten yang ada. Tetapi apakah 

memang seperti itu realitasnya? 

Kualitas Konten 
Kualitas konten bisa diukur! Benarkah? Untuk mengukur kualitas konten Anda bisa 

memakai rumus ini: 

Kualitas konten blog / web = (Transaction Revenue + Total Goal Value) / 
Unique Pageviews for the page. ( Klik di sini untuk tweet rumus tersebut ) 

Tentu saja itu bukan rumus yang saya buat, tetapi itu merupakan rumus default yang 

diterapkan oleh Google Analytics. Untuk melihat seberapa berkualitaskah konten 

Anda, mulailah dengan [Content] > [All Pages] 
Anda bisa melihat bagaimana performance artikel saya di Pic Tweet saya. Saya 

membagikannya kepada follower beberapa waktu lalu. 

Goal, Goal, dan Goal 
Saya telah menetapkan beberapa Goal di blog ini. Karena alasan pribadi saya tidak 

bisa membagikannya secara sangat detail. Tetapi Anda bisa melihat pencapaiannya. 

Goal yang saya tetapkan antara lain, email list, Hire Me, Affiliate, dan Strategi Kata 

Kunci. 

http://clicktotweet.com/Ub2q5
https://twitter.com/PengunjungBlog/status/242842375221817344/photo/1


 
Terima kasih atas dukungan dan ketertarikan Anda untuk datang ke sini. Saya juga 

harus berterima kasih kepada Anda yang men-share tulisan saya di Social Media. 

Oleh karena itu saya harus membantu Anda juga, jika Anda mempunyai kesulitan 

dan pertanyaan, Anda bisa mengajukannya ke forum. Dan saya atau teman-teman 

yang lain akan dengan senang hati menjawabnya. 
 

Membaca Google Analytics Secara 
Real Time 

Klik 

gambar kalo mau lihat lebih detail. 



Belakangan ini saya lagi lumayan sering membuka Google Analytics. Yap, memang 

buat melihat satu postingan yang saya garis bawahi merah di gambar di atas. 

Pembaca datang ke tulisan yang saya ikutkan lomba tersebut secara organik (dari 

mesin pencari). Sayangnya, saya nggak tahu kata kunci apa yang digunakan buat 

datang ke tulisan ini, karena not provided (tandanya 

mereka googling sambil sign in di akun gmail mereka). 

Saya seneng sama Analytics, karena bisa membaca secara real time. Jadi pas 

lagi selo, bisa mantengin kinerja blog saya. Setiap kali ada orang datang, kita 

langsung tahu beberapa saat setelahnya. Yuk, mari saya kasih tunjuk apa saja yang 

bisa dibaca dari Analytics secara real time ini. 

Klik 

gambar kalo mau lihat lebih detail. 

 1. Waktu Nyata 
Buat membukanya, ya pastilah buka Google Analytics masing-masing ya. Pilih Real 

Time atau Waktu Nyata seperti yang terlihat pada lingkaran nomer 1 gambar di atas. 

Lalu lintas pembaca blog kita akan terpampang nyata. 

2. Jumlah Pengguna Yang Aktif 
Dari gambar di atas, di lingkaran yang nomer 2 bisa terlihat, saat saya membuka 

Google Analytics tersebut, sedang ada 6 orang yang membaca blog saya. Angka 

tersebut akan naik turun secara real time, naik begitu ada yang datang, dan turun 

begitu ada yang meninggalkan blog kita. Keren, kan? 

3. Laman Aktif Teratas 
Lingkaran gambar nomer 3 di atas, bisa terlihat, dari jumlah 6 pembaca yang aktif di 

blog saya, pada postingan berjudul apakah mereka berada? Tanda / berarti sedang 



ada di Home. 5 pembaca lainnya berada di 5 judul yang berbeda seperti tertera di 

bawahnya. 

4. Kata Kunci Teratas 
Apa keyword yang diketikkan di Google dan membawa mereka datang ke blog? 

semua itu bisa dibaca di bagian yang saya beri tanda panah nomer 4. tidak semua 

data ditampilkan oleh Analytics. Jika pengunjung blog mengetikkan keyword saat 

mereka aktif log in di akun Gmail mereka, kata kunci tersebut akan muncul 

sebagai not provided. 

 

Data Organic Traffic 

Mari kita lihat kembali data traffic dari laporan bulanan Agustus 

 
Dari data traffic bulan Agustus di atas, bisa dikatakan bahwa notordinaryblogger sangat 

bergantung pada mesin pencari Google. Hal ini menjadi wajar mengingat saya tidak 

mengembangkan rencana untuk membangun sebuah daftar email (email lists) untuk 

pelanggan informasi di notordinaryblogger. 

Sepertinya memang saya akan tetap bertahan seperti itu karena terkendala oleh konsep 

blog ini sendiri yaitu blog dua bahasa. Pelanggan informasi notordinaryblogger tentu 

tidak nyaman mendapatkan update informasi dalam bahasa yang tidak begitu ia pahami. 

Pada akhirnya, mau tidak mau saya harus lebih memantapkan keahlian dalam menciptakan 

artikel yang ramah dalam hal SEO untuk meningkatkan traffic blog setiap bulannya. 
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YOAST SEO
merupakan salah satu plugin SEO yang paling 
populer di kalangan pengguna CMS WordPress 
dengan konfigurasi dan penggunaan yang mudah
dan praktis. Plugin ini mempunyai banyak fitur
yang berguna untuk memudahkan admin 
website mengatur beberapa fungsi self hosting, 
utamanya yang berkaitan dengan SEO atau
search engine optimization.
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4

Yoast SEO dapat dioperasikan dengan mudah bahkan bagi seorang pemula di bidang SEO sekalipun.
Tools ini juga yang paling komprehensif di antara tools sejenis lainnya. Memang tersedia juga versi
premiumnya, tetapi pada dasarnya seluruh fungsi pentingnya terdapat di Yoast SEO yang gratis.



FITUR YOAST SEO

• Keyword optimization

Mengoptimasi kata kunci, frasa
kunci, sinonim, kata kunci yang 
berelasi dan semua bentuk kata 
yang ada.

• Indexables

Teknik baru dalam
mengumpulkan data pada
website, menciptakan
pengalaman lebih cepat, lebih
aman, lebih baik.

• Content insights

Mampu menampilkan 5 kata 
atau frasa yang paling banyak
digunakan di halamanmu, untuk
mengecek jika mereka sesuai
dengan pilihan kata kuncimu.

• Internal linking suggestion

Mampu menampilkan secara
otomatis saran link terhadap
halaman lain di website, seperti
yang diketikkan saat pencarian.
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BAGAIMANA YOAST SEO MAMPU TERHUBUNG DENGAN IT AUDIT?

6

Salah satu infrastruktur IT dari sebuah perusahaan adalah website. Melalui SEO, website dapat dinilai
kinerjanya, mengetahui traffic pengunjung, dan sebagainya. Apalagi bila website merupakan ujung tombak
bisnis bagi perusahaan, seperti e-commerce misalnya, sangat penting dilakukan audit dan dalam hal ini
secara khusus disebut dengan Audit SEO.



E-COMMERCE SEO AUDIT
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Memang benar kalau kualitas trafik itu penting. Namun, kuantitas trafik tetap menjadi hal yang paling 
mendasar. Umumnya jumlah trafik dihitung berdasarkan banyaknya pengunjung yang masuk dan mengakses
situs. Akan tetapi, masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diawasi, yakni: pengunjung situs, 
page view, dan durasi kunjungan. Di tahap ini, Audit SEO menjadi penting karena disinilah tahapan analisis
pencapaian suatu halaman produk di e-Commerce sudah disebut baik atau belum.

QUANTITY OF TRAFFIC
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Dari peran backlink, auditor dapat melihat kinerja e-commerce sudah baik atau belum. Tinggi rendahnya
kualitas backlink menjadi salah satu faktor penentu yang akan dievaluasi oleh algoritma Google tentang
seberapa penting halaman website tersebut berada di halaman pertama pencarian. Hal ini menjadi sangat
krusial bagi sebuah e-commerce untuk menarik pelanggan, karena mungkin banyak website lain menjual
barang yang sama. Oleh karena itu wajib bagi sebuah e-commerce tampil paling teratas di mesin pencari,
agar si pencari barang membeli dari websitenya.

OPTIMASI BACKLINK
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Optimasi keyword merupakan teknik SEO untuk mengoptimalkan fungsi keyword pada suatu halaman
website dengan tujuan meningkatkan peringkat di mesin pencari juga. Untuk mendapatkan hasil maksimal di 
mesin pencari, kita perlu menata keyword pada artikel dengan baik dan benar. Yang berkaitan dengan
keyword antara lain: judul, permalink, dan deskripsi.
Dengan fokus terhadap keyword, halaman-halaman website e-commerce akan lebih berpeluang untuk
menembus page rank tertinggi. Selain itu juga akan mudah mendapatkan visitor aktif, yaitu visitor yang rajin
memberi rating dan testimoni apabila halaman penjualan yang dibuat berhasil memuaskan pelanggan.

OPTIMASI KEYWORD
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Tampilan Dashboard Google Search Console (GSC)



 Dulunya bernama Google Webmaster Tool (GWT), tool gratis yang

disediakan langsung oleh Google ini sangat penting dalam

memeriksa “kesehatan” website Anda dan melakukan fungsi on-

page SEO lainnya, misal:

1. Apakah ada malware ?

2. Apakah Google mengalami kendala dalam crawling dan index
website Anda ?

3. Apakah ada pelanggaran aturan Google (penalty) saat melakukan
link building ?

4. Hal-hal yang bisa disempurnakan dalam optimasi meta tag ?

5. Apakah sitemap sudah dipasang dengan benar atau masih ada
error ?



Manfaat Google Search Console?

Banyak manfaat yang akan Anda dapatkan dari menggunakan Google

Search Console. Anda bisa melakukan perbaikan-perbaikan di

website Anda berdasarkan analisis dari Google Search Console.

Berikut manfaat-manfaat yang Anda peroleh dari Google Search

Console :

• Temukan Keyword Populer untuk Bisnis Anda

Pengunjung menemukan website Anda melalui bermacam-

macam kata kunci. Google Search Console membantu Anda untuk

menemukan kata kunci yang banyak digunakan orang untuk

menemukan website Anda.



Manfaat Google Search Console?

 Identifikasi Halaman Paling Populer

Setiap website memiliki halaman yang lebih populer dari halaman

lainnya di hasil pencarian. Google Search Console akan membantu

Anda untuk mengidentifikasi halaman website mana yang paling

banyak mendatangkan pengunjung. Anda bisa mengurutkan

halaman website berdasarkan impression atau click through rate

(CTR).

Dan masih banyak lagi bisa manfaat silakan mengunjungi link : 

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-

adalah/

https://www.niagahoster.co.id/blog/google-search-console-adalah/


 Apa itu Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)?

Tata kelola teknologi informasi menyediakan struktur untuk

menyelaraskan strategi terknologi informasi dengan strategi

bisnis. Dengan mengikuti kerangka kerja formal, organisasi dapat

mengukur hasil untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi.

Dengan mempertimbangkan stakeholders’ interests, serta

kebutuhan karyawan dan proses yang diikuti. Dalam gambaran

besar, tata kelola TI merupakan integral dari keseluruhan tata

kelola perusahaan.



 Mengapa Organisasi Harus Mengimplementasi Tata Kelola IT?

Organisasi saat ini patuh pada peraturan yang mengatur

perlindungan informasi, akuntabilitas keuangan, retensi data,

pemulihan bencana, dan lain sebagainya. Juga adanya tuntutan

dari shareholders, stakeholders and customers.

Untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan internal dan

eksternal, banyak organisasi menerapkan program tata kelola

teknologi informasi yang menyediakan kerangka kerja praktik dan

kontrol terbaik.



 Kerangka kerja yang digunakan untuk IT audit dengan SEO Tools

GSC adalah ?

ITIL: Merupakan singkatan dari Information Technology

Infrastructure Library, ITIL berfokus pada manajemen layanan TI.

Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung

proses utama bisnis. ITIL terdiri dari lima praktik terbaik

manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi (seperti

change management), operation dan operation and continual

service improvement.





IT Audit : SEO TOOLS using Google Analytics
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Apa itu Google Analytic?



Google Analytic

Google Analytics adalah tool yang ampuh untuk berbagai macam bisnis online, berbagai
brand maupun para blogger.

Dengan menggunakan Google Analytics, Anda dapat menemukan banyak data tentang
website Anda yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi marketing dan 
pengembangan bisnis Anda.

Bagian belakang Google Analytics dipecah menjadi delapan bagian utama: Dashboards, 
Shortcuts, Intelligence Events, Real-Time, Audience, Acquisition, 
Behavior dan Conversions.

https://analytics.google.com/


Manfaat Google Analytic

• Traffic Channel
Sebelum kita mengetahui tentang siapa saja sebenarnya yang mengunjungi website Anda, penting
untuk memahami bagaimana mereka sampai di website Anda. Pada bagian ini kita dapat
mengetahui darimana saja pengunung mendapatkan akses untuk membuka website apakah
melalui Direct link, Organic Search, Iklan, Referral, Social media, atau bahkan Email

• Demographic Audience
Paham terhadap siap yang mengunjungi website Anda dalam hal usia, lokasi dan jenis
kelamin adalah cara terbaik untuk menyesuaikan website Anda sesuai dengan
ketertarikan/interest dan preferensi mereka.



Manfaat Google Analytic

• Penelusuran Konten
pada fungsi ini, Last but not least, penting bai kita untuk mencari tahu konten untuk melihat
halaman mana yang sering pengunjung sering kunjungi untuk menghabiskan waktunya. Disini kita
dapat melihat Content drilldown. Content Drilldown adalah gambaran halaman mana di Website 
yang paling sering dikunjungi.  Dengan adanya ini, kita dapat menggunakan ini sebagai panduan
untuk konten apa yang bekerja (dan yang tidak) tentang topic di blog dan jenis halaman.



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Identifikasi, dokumentasi, dan Evaluasi
Dengan adanya Tool ini, sangat memungkinkan bagi user pemilik website ataupun blogger untuk
mengetaui lebih lanjut identifikas terkait isi dari website nya sehingga dapat meninggkatkan mutu
website tersebut. Adapun hal ini juga dapat didokumentasikan serta mengecek apakah di tahap
Evaluasi kinerja website efektif atau tidak. Kalau efektif berarti memenuhi syarat untuk dilanjutkan
ke tahap selanjutnya. Namun kalau tidak efektif, lakukan lagi tes substantif. Sehingga pada akhir
hasil audit apakah website tersebut terjamin dan dapat dikontrol dengan baik. 



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Kerangka kerja untuk IT audit
Google Analytic dapat menggunakan kerangka ITIL di dalam melakukan proses IT Audit dimana
ITIL ini merupakan singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, berfokus pada 
manajemen layanan TI. Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung proses utama
bisnis. Serta terdiri dari lima praktik terbaik manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi
(seperti change management), operation dan operation and continual service improvement.



Sekian Pemaparan dari Kelompok Kami
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SEOLIUM

Tidak seperti banyak pesaing lainnya, SEOlium memproduksi, memiliki, dan
sepenuhnya mengontrol data mentah mereka (peringkat Google).

Sebagian besar API pihak ke-3 biasanya mengalami kondisi yang dinamakan IP/
proxy fatigue.

Suatu kondisi di mana mesin pencari menyajikan SERP yang tidak akurat setelah
beberapa permintaan secara berturut-turut, alih-alih memblokirnya.

Karena hal ini lebih sering terjadi daripada tidak, API ini jelas sangat tidak akurat.

https://www.seolium.com/


Untuk menghindari anomali data dan memastikan akurasi data 99,7% di sejumlah besar
proyek SEO lokal, negara/ nasional, dan Worldwide, algoritma SEOlium menggunakan
kombinasi teknologi canggih dan kalibrasi manusia, yakni:
Rutin memeriksa akurasi harian

Operator pencarian lanjutan

Proksi perumahan yang dibatasi yang mencakup kode pos apa pun di dunia

Pemeriksaan validasi akurasi data manual oleh penguji manusia



BUKTI DATA OTOMATIS ANTARA SEOLIUM DAN 
GOOGLE SEARCH CONSOLE, DAPAT ANDA LIHAT 
DIBAWAH INI:



PLATFORM YANG DIDUKUNG

1. Blogs (fokus). Tapi itu mengintegrasikan media sosial dengan cara, sama seperti
daftar akun blog berpengaruh di media sosial.

2. Tool riset keyword terbaik tahun 2020 gratis dan premium
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adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan
peringkat teratas dari hasil pencarian. Dengan begitu, 
potensi trafik organik akan meningkat.

Untuk bisa mendapatkan trafik tinggi yang tepat sasaran, 
Anda perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. Anda perlu
memahami bagaimana cara kerja SEO, algoritma Google 
dan indikator utama SEO

Search Engine Optimization (SEO) 
Tools
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Forecheck adalah Penganalisa 
Situs Web dan SEO yang sangat 
kuat, berjalan seperti mesin 
pencari yang menelusuri data 
dengan kecepatan kilat melalui 
situs web mana pun. Laporan 
memberi Anda wawasan 
terperinci tentang faktor mesin 
pencari yang relevan.. 

F O R E C H E C K



Apa yang membedakan Forecheck dengan SEO tool lainnya ?

Forecheck memungkinkan anda untuk
…

Meneanalisa berbagai domain dalam beberapa
bahasa

Melakukan analisa kapanpun anda inginkan

Melakukan analisa sesering apapun

Menganalisa lebih dari 2 juta URL per domain

Melakukan analisa dengan lebih dari 1.000 
permintaan paralel

Fitur unik forecheck

Mendukung charsets dan coding semua
bahasa

Pencarian teks lengkap untuk semua data 
termasuk source code

Seluruh laporan dapat dibuat dengan cepat

Mendapatkan data 100% akurat dan lengkap

Ekspor seluruh data dan laporan dalam bentuk
CSV atau Excel dalam hitungan detik



The Analysis Tab : All the data 
in one view

Dapat dilihat bahwa hampir semua data 
yang ditelusuri dapat diambil oleh

Forecheck. Pengkodean warna
menghasilkan saran cepat tentang

masalah dan lkesalahan. Penelusuran
data diperbaharui secara real time. 

Kolom dapat dipindahkan dan disortir
sesuai kebutuhan dan disimpan dalam

bentuk sheet (lembar)/. 



The Benchmark Tab : All the 
reports in one place

Menunjukkan semua laporan standard 
yang tersedia – mulai dari broken links 

sampai analisis duplicate content. Angka, 
peringatan dan eror ditampilkan dimana

anda perlu mengambil tindakan.
Anda juga bisa selalu membuat laporan

degan mengekspor data spesifik yang 
anda butuhkan. Ada lebih dari 35 
elemen yang bisa anda ekspor., 

membuatnya mungkin untuk
dibandingkan dan menggali data lebih

dalam. Anda bisa menyimpan dan
mencetak Benchmark report.



The Reports Tab : All the 
reports in one place
Dirancang untuk memberikan informasi
yang anda butuhkan untuk
permasalahan khusus. Contoh, laporan
duplicate content tidak hanya
ditampilkan dengan konten identik dalam
suatu blok, juga mengalasisa semua link 
resmi dan menunjukkan alasan
permasalahan.



• Search Engine Accessibility
• Website Integrity/Security
• Mobile Optimization Audit
• Structured/MarkUp Data
• Internal Website SEO Audit
• Social Media & Engagement
• Google Analytics
• Search Console
• Site Architecture
• Navigation & Internal Linking
• Content Optimization
• Keywords

SEO Audit Report Category

• Homepage
• Blog/News
• General
• Content Duplication
• Meta Title & Description
• Blog / Newsroom
• Performance
• Accessibility
• Website Speed



• Estimated Monthly Traffic

• Desktop Speed Score

• Mobile Speed Score

• Domain Authority

• # Keywords Ranked Page 1

• # Keywords Ranked Page 2

• Estimated On-Page SEO Score

• Total BacklinksReferring Domains

Competitor’s research in SEO Audit Report



Sekian
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Terima Kasih



Tools SEO Quake IT Audit



 Nama Kelompok

1. Rahmad Kartolo
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3. Muhammad syahril

4. Yeni



SEQuake Extensions adalah sebuah add-
ons yang bisa dipakai di Safari, Opera,
Google Chrome dan Mozila Firefox saja.
SEOQuake Extensions membantu kita
untuk mengetahui Pagerank, Alexa Rank,
Share Google Plus, Tweet, Like
Facebook dan masih banyak lagi.



 Tool SEOQuake Extensions ini merupakan tool terbaik, hal ini
dikarenakan tool ini sangat fleksibel dan mudah
digunakan, Add-Ons mempunyai parameter yang banyak
seperti Alexa Rank, Pagerank Google, Bing Index, Index
Google dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting
adalah Add-Ons ini gratis dan tidak memiliki ukuran yang
terlalu besar alias berukuran kecil.





Dalam penggunaan tools SEO, semua akan
bermuara pada prinsip dari Google itu sendiri.
Tetapi, SEO juga mementingkan cara efektif dalam
melakukan pengerjaan bisa mencapai sebuah
target penting



 Yang menjadi alasan kuat mengapa SEOQuake terkoneksi dengan SEMRush adalah berkat
adanya integrasi antara kedua aplikasi ini. Umumnya, aspek-aspek terkait
dengan auditing SEO memang mengambil data dari SEMRush. Pada bagian diagnosis 
dalam SEOQuake, seluruh data-data tersebut akan berpengaruh pada sistem SEMRush. 
Contohnya saja pada bagian Meta Description, kurang lebih sama dengan apa yang 
dijabarkan oleh SEMRush terkait isu SEO tersebut.

 Bahkan dengan menggunakan tools ini, Anda dapat mengetahui keyword mana saja yang 
bisa mendatangkan trafik signifikan dari kompetitor Anda. Tools ini juga memberi tahu
berapa jumlah backlink pada situs milik kompetitor serta berapa jumlah backlink 
follow dan nofollow. Tidak luput juga, mereka jabarkan apa saja tipe backlink yang bisa
diinformasikan melalui tools ini.



 Contoh kasus menggunakan SeoQuake
Pada Website www.smkn2palembang.sch.id

http://www.smkn2palembang.sch.id/


 Pada halaman ini kita mendapatkan analisis server dari website smkn2palembang.sch.id

Beberapa informasi seperti Menggunakan Lite server



 Parameter 
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adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan
peringkat teratas dari hasil pencarian. Dengan begitu, 
potensi trafik organik akan meningkat.

Untuk bisa mendapatkan trafik tinggi yang tepat sasaran, 
Anda perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. Anda perlu
memahami bagaimana cara kerja SEO, algoritma Google 
dan indikator utama SEO

Search Engine Optimization (SEO) 
Tools
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Forecheck adalah Penganalisa 
Situs Web dan SEO yang sangat 
kuat, berjalan seperti mesin 
pencari yang menelusuri data 
dengan kecepatan kilat melalui 
situs web mana pun. Laporan 
memberi Anda wawasan 
terperinci tentang faktor mesin 
pencari yang relevan.. 

F O R E C H E C K



Apa yang membedakan Forecheck dengan SEO tool lainnya ?

Forecheck memungkinkan anda untuk
…

Meneanalisa berbagai domain dalam beberapa
bahasa

Melakukan analisa kapanpun anda inginkan

Melakukan analisa sesering apapun

Menganalisa lebih dari 2 juta URL per domain

Melakukan analisa dengan lebih dari 1.000 
permintaan paralel

Fitur unik forecheck

Mendukung charsets dan coding semua
bahasa

Pencarian teks lengkap untuk semua data 
termasuk source code

Seluruh laporan dapat dibuat dengan cepat

Mendapatkan data 100% akurat dan lengkap

Ekspor seluruh data dan laporan dalam bentuk
CSV atau Excel dalam hitungan detik



The Analysis Tab : All the data 
in one view

Dapat dilihat bahwa hampir semua data 
yang ditelusuri dapat diambil oleh

Forecheck. Pengkodean warna
menghasilkan saran cepat tentang

masalah dan lkesalahan. Penelusuran
data diperbaharui secara real time. 

Kolom dapat dipindahkan dan disortir
sesuai kebutuhan dan disimpan dalam

bentuk sheet (lembar)/. 



The Benchmark Tab : All the 
reports in one place

Menunjukkan semua laporan standard 
yang tersedia – mulai dari broken links 

sampai analisis duplicate content. Angka, 
peringatan dan eror ditampilkan dimana

anda perlu mengambil tindakan.
Anda juga bisa selalu membuat laporan

degan mengekspor data spesifik yang 
anda butuhkan. Ada lebih dari 35 
elemen yang bisa anda ekspor., 

membuatnya mungkin untuk
dibandingkan dan menggali data lebih

dalam. Anda bisa menyimpan dan
mencetak Benchmark report.



The Reports Tab : All the 
reports in one place
Dirancang untuk memberikan informasi
yang anda butuhkan untuk
permasalahan khusus. Contoh, laporan
duplicate content tidak hanya
ditampilkan dengan konten identik dalam
suatu blok, juga mengalasisa semua link 
resmi dan menunjukkan alasan
permasalahan.



• Search Engine Accessibility
• Website Integrity/Security
• Mobile Optimization Audit
• Structured/MarkUp Data
• Internal Website SEO Audit
• Social Media & Engagement
• Google Analytics
• Search Console
• Site Architecture
• Navigation & Internal Linking
• Content Optimization
• Keywords

SEO Audit Report Category

• Homepage
• Blog/News
• General
• Content Duplication
• Meta Title & Description
• Blog / Newsroom
• Performance
• Accessibility
• Website Speed



• Estimated Monthly Traffic

• Desktop Speed Score

• Mobile Speed Score

• Domain Authority

• # Keywords Ranked Page 1

• # Keywords Ranked Page 2

• Estimated On-Page SEO Score

• Total BacklinksReferring Domains

Competitor’s research in SEO Audit Report
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adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan
peringkat teratas dari hasil pencarian. Dengan begitu, 
potensi trafik organik akan meningkat.

Untuk bisa mendapatkan trafik tinggi yang tepat sasaran, 
Anda perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan
oleh mesin pencari, dalam hal ini Google. Anda perlu
memahami bagaimana cara kerja SEO, algoritma Google 
dan indikator utama SEO

Search Engine Optimization (SEO) 
Tools
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Forecheck adalah Penganalisa 
Situs Web dan SEO yang sangat 
kuat, berjalan seperti mesin 
pencari yang menelusuri data 
dengan kecepatan kilat melalui 
situs web mana pun. Laporan 
memberi Anda wawasan 
terperinci tentang faktor mesin 
pencari yang relevan.. 

F O R E C H E C K



Apa yang membedakan Forecheck dengan SEO tool lainnya ?

Forecheck memungkinkan anda untuk
…

Meneanalisa berbagai domain dalam beberapa
bahasa

Melakukan analisa kapanpun anda inginkan

Melakukan analisa sesering apapun

Menganalisa lebih dari 2 juta URL per domain

Melakukan analisa dengan lebih dari 1.000 
permintaan paralel

Fitur unik forecheck

Mendukung charsets dan coding semua
bahasa

Pencarian teks lengkap untuk semua data 
termasuk source code

Seluruh laporan dapat dibuat dengan cepat

Mendapatkan data 100% akurat dan lengkap

Ekspor seluruh data dan laporan dalam bentuk
CSV atau Excel dalam hitungan detik



The Analysis Tab : All the data 
in one view

Dapat dilihat bahwa hampir semua data 
yang ditelusuri dapat diambil oleh

Forecheck. Pengkodean warna
menghasilkan saran cepat tentang

masalah dan lkesalahan. Penelusuran
data diperbaharui secara real time. 

Kolom dapat dipindahkan dan disortir
sesuai kebutuhan dan disimpan dalam

bentuk sheet (lembar)/. 



The Benchmark Tab : All the 
reports in one place

Menunjukkan semua laporan standard 
yang tersedia – mulai dari broken links 

sampai analisis duplicate content. Angka, 
peringatan dan eror ditampilkan dimana

anda perlu mengambil tindakan.
Anda juga bisa selalu membuat laporan

degan mengekspor data spesifik yang 
anda butuhkan. Ada lebih dari 35 
elemen yang bisa anda ekspor., 

membuatnya mungkin untuk
dibandingkan dan menggali data lebih

dalam. Anda bisa menyimpan dan
mencetak Benchmark report.



The Reports Tab : All the 
reports in one place
Dirancang untuk memberikan informasi
yang anda butuhkan untuk
permasalahan khusus. Contoh, laporan
duplicate content tidak hanya
ditampilkan dengan konten identik dalam
suatu blok, juga mengalasisa semua link 
resmi dan menunjukkan alasan
permasalahan.



• Search Engine Accessibility
• Website Integrity/Security
• Mobile Optimization Audit
• Structured/MarkUp Data
• Internal Website SEO Audit
• Social Media & Engagement
• Google Analytics
• Search Console
• Site Architecture
• Navigation & Internal Linking
• Content Optimization
• Keywords

SEO Audit Report Category

• Homepage
• Blog/News
• General
• Content Duplication
• Meta Title & Description
• Blog / Newsroom
• Performance
• Accessibility
• Website Speed



• Estimated Monthly Traffic

• Desktop Speed Score

• Mobile Speed Score

• Domain Authority

• # Keywords Ranked Page 1

• # Keywords Ranked Page 2

• Estimated On-Page SEO Score

• Total BacklinksReferring Domains

Competitor’s research in SEO Audit Report
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Tools SEO Quake IT Audit
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SEQuake Extensions adalah sebuah add-
ons yang bisa dipakai di Safari, Opera,
Google Chrome dan Mozila Firefox saja.
SEOQuake Extensions membantu kita
untuk mengetahui Pagerank, Alexa Rank,
Share Google Plus, Tweet, Like
Facebook dan masih banyak lagi.



 Tool SEOQuake Extensions ini merupakan tool terbaik, hal ini
dikarenakan tool ini sangat fleksibel dan mudah
digunakan, Add-Ons mempunyai parameter yang banyak
seperti Alexa Rank, Pagerank Google, Bing Index, Index
Google dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting
adalah Add-Ons ini gratis dan tidak memiliki ukuran yang
terlalu besar alias berukuran kecil.





Dalam penggunaan tools SEO, semua akan
bermuara pada prinsip dari Google itu sendiri.
Tetapi, SEO juga mementingkan cara efektif dalam
melakukan pengerjaan bisa mencapai sebuah
target penting



 Yang menjadi alasan kuat mengapa SEOQuake terkoneksi dengan SEMRush adalah berkat
adanya integrasi antara kedua aplikasi ini. Umumnya, aspek-aspek terkait
dengan auditing SEO memang mengambil data dari SEMRush. Pada bagian diagnosis 
dalam SEOQuake, seluruh data-data tersebut akan berpengaruh pada sistem SEMRush. 
Contohnya saja pada bagian Meta Description, kurang lebih sama dengan apa yang 
dijabarkan oleh SEMRush terkait isu SEO tersebut.

 Bahkan dengan menggunakan tools ini, Anda dapat mengetahui keyword mana saja yang 
bisa mendatangkan trafik signifikan dari kompetitor Anda. Tools ini juga memberi tahu
berapa jumlah backlink pada situs milik kompetitor serta berapa jumlah backlink 
follow dan nofollow. Tidak luput juga, mereka jabarkan apa saja tipe backlink yang bisa
diinformasikan melalui tools ini.



 Contoh kasus menggunakan SeoQuake
Pada Website www.smkn2palembang.sch.id

http://www.smkn2palembang.sch.id/


 Pada halaman ini kita mendapatkan analisis server dari website smkn2palembang.sch.id

Beberapa informasi seperti Menggunakan Lite server



 Parameter 
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COPYSCAPE
(SEO TOOLS)

https://www.copyscape.com/


COPYSCAPE

Copyscape adalah software online yang dapat
mendeteksi plagiarisme . Sehingga konten yang
dicuri bisa kita deteksi dengan aplikasi ini.

Alamat Url Copyscape :

https://www.copyscape.com/

Dengan alat ini, kita bisa mengetahui orisinalitas
tulisan yang telah dibuat sehingga kita bisa
memperbaiki apabila ada tulisan yang sama.

https://www.copyscape.com/


COPYSCAPE

Keuntungan dengan mengunakan aplikasi
copyscape ialah, apabila kita suatu saat
memesan jasa penulisan artikel juga bisa
mengecek terlebih dahulu di Copy Scape
sebelum membayar, apakah artikel tersebut
orisinil atau sekedar copas dan aplikasi
copyscape ini sangat akurat



COPYSCAPE

Kekuranganya aplikasi copyscape ialah untuk
menggunakannya kita harus mendaftar dengan
Premium Account dan membayar 5 sen per
sekali pengecekan. Jika kita memiliki budget
berlebih tentu tidak menjadi masalah, namun
bila kita masih pemula tentunya agak berat
mengeluarkan uang untuk mengecek konten
anda di bajak atau tidak.



COPYSCAPE

Copyscape ini menyediakan dua jenis layanan,
pertama yang gratis (free) dan yang kedua
adalah yang berbayar (premium). Untuk layanan
yang gratis, fasilitasnya terbatas dan tidak bisa
melihat tingkat originalitas sebuah artikel secara
menyeluruh, namun yang berbayar bisa dan
sangat efektif dalam mengetahui
keaslian sebuah tulisan.



COPYSCAPE

Copyscape menawarkan perlindungan situs
(berlaku untuk blogger) dari penjiplakan secara
harian maupun mingguan. Kapan pun
ditemukan ada situs yang isinya mirip dengan
konten kamu, kamu akan mendapatkan email
peringatan. Dengan Copyscape, kamu dapat
membuat database personal dan mengecek file
baru yang diupload terhadap orang-orang di
akun kamu. Selain itu, kamu dapat
menggunakan banner anti plagiarisme dari
Copyscape untuk memberikan peringatan
'dilarang menjiplak'.



COPYSCAPE

Cara penggunaan copyscape sangat sederhana,
yaitu kita hanya perlu mengcopy URL blog dari
dokumen yang kita unduh, lalu kita paste pada
form yang sudah disediakan, lalu tekan tombol
go.



COPYSCAPE

Setelah itu, copyscape akan melakukan scanning
terhadap dokumen. Berbeda dengan plagium
yang mencantumkan presentase similaritas serta
waktu scanningnya, copyscape hanya
menampilkan top 10 dari dokumen dengan
tingkat similaritas tertinggi. Hal itu
menyebabkan kita harus melakukan
perhitungan waktu dan perkiraan persentase
similaritas secara manual. Namun setelah di cek
secara manual, memang tingkat similaritas
dokumen yang ditampilkan lebih dari 90%.



Lalu apa hubungan
COPYSCAPE dan IT Audit ?

Website audit atau audit website adalah
serangkaian pemeriksaan secara sistematis yang
kita lakukan pada website untuk mengetahui
masalah kesehatan website dan hal- hal yang kita
perlu tingkatkan dari website tersebut.

Melakukan audit pada website akan membantu kita
mengetahui serta menilai seberapa optimal
performa website kita dan potensinya. Kita juga
bisa mengetahui seberapa tangguh website kita
dibanding dengan kompetitor sejenis.



Audit Website mengunakan
Copyscape

Inti dari kegiatan website audit adalah
mengidentifikasi benchmark atau peninjauan
potensial masalah pada website. Selanjutnya,
webmaster akan mengumpulkan problem tersebut
dan membandingkan standar SEO yang berlaku.
Permasalahan yang sering terjadi ialah Pencuri
konten yang terang-terangan menyalin karya orang
tanpa izin dan tidak ada improvisasi akan
menimbulkan kerugian pada website si pemilik
konten, yang berpengaruh pada ranking website
pemilik konten di search engine.



Audit Website mengunakan
Copyscape

Disinilah peran copyscape digunakan Copyscape
dapat memeriksa berdasarkan url suatu konten,
memeriksa sebuah file artikel dan memerikan
cuplikan suatu artikel. Keberadaan copyscape telah
menggentarkan banyak pencuri konten yang
berusaha menjual konten mereka ke marketplace.
Untuk memerangi para pencuri konten, Anda
dapat menggunakan tools copyscape.



Audit Website mengunakan
Copyscape

Duplikat konten, tentu saja jika ini terjadi tidak
akan membantu apapun yang Anda inginkan dan
dapat membingungkan crawler search engine,
karena mereka harus memutuskan versi konten
mana yang akan diurutkan. Anda dapat mengecek
bagian-bagian ini selama menelusuri website Anda
atau dengan menggunakan tools Copyscape ini
yang akan mengidentifikasi duplikat konten di
seluruh website. Audit web yang baik dan penting
untuk mendapatkan hasil holistik tentang
kesehatan SEO Website Anda.
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Tools SEO Quake IT Audit



 Nama Kelompok

1. Rahmad Kartolo

2. Rio Permata

3. Muhammad syahril

4. Yeni



SEQuake Extensions adalah sebuah add-
ons yang bisa dipakai di Safari, Opera,
Google Chrome dan Mozila Firefox saja.
SEOQuake Extensions membantu kita
untuk mengetahui Pagerank, Alexa Rank,
Share Google Plus, Tweet, Like
Facebook dan masih banyak lagi.



 Tool SEOQuake Extensions ini merupakan tool terbaik, hal ini
dikarenakan tool ini sangat fleksibel dan mudah
digunakan, Add-Ons mempunyai parameter yang banyak
seperti Alexa Rank, Pagerank Google, Bing Index, Index
Google dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting
adalah Add-Ons ini gratis dan tidak memiliki ukuran yang
terlalu besar alias berukuran kecil.





Dalam penggunaan tools SEO, semua akan
bermuara pada prinsip dari Google itu sendiri.
Tetapi, SEO juga mementingkan cara efektif dalam
melakukan pengerjaan bisa mencapai sebuah
target penting



 Yang menjadi alasan kuat mengapa SEOQuake terkoneksi dengan SEMRush adalah berkat
adanya integrasi antara kedua aplikasi ini. Umumnya, aspek-aspek terkait
dengan auditing SEO memang mengambil data dari SEMRush. Pada bagian diagnosis 
dalam SEOQuake, seluruh data-data tersebut akan berpengaruh pada sistem SEMRush. 
Contohnya saja pada bagian Meta Description, kurang lebih sama dengan apa yang 
dijabarkan oleh SEMRush terkait isu SEO tersebut.

 Bahkan dengan menggunakan tools ini, Anda dapat mengetahui keyword mana saja yang 
bisa mendatangkan trafik signifikan dari kompetitor Anda. Tools ini juga memberi tahu
berapa jumlah backlink pada situs milik kompetitor serta berapa jumlah backlink 
follow dan nofollow. Tidak luput juga, mereka jabarkan apa saja tipe backlink yang bisa
diinformasikan melalui tools ini.



 Contoh kasus menggunakan SeoQuake
Pada Website www.smkn2palembang.sch.id

http://www.smkn2palembang.sch.id/


 Pada halaman ini kita mendapatkan analisis server dari website smkn2palembang.sch.id

Beberapa informasi seperti Menggunakan Lite server



 Parameter 
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IT Audit : SEO TOOLS using Google Analytics

Nama Kelompok :

Agus Wiranto (182420102)

Moh Fajri Al Amin (182420121)

Muhammad Angga Oktaharisetya (182420123)

Yudistira Sira Permana (182420104)

Dosen : DR. Widya Cholil , S. Kom., M.I.T



Apa itu Google Analytic?



Google Analytic

Google Analytics adalah tool yang ampuh untuk berbagai macam bisnis online, berbagai
brand maupun para blogger.

Dengan menggunakan Google Analytics, Anda dapat menemukan banyak data tentang
website Anda yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi marketing dan 
pengembangan bisnis Anda.

Bagian belakang Google Analytics dipecah menjadi delapan bagian utama: Dashboards, 
Shortcuts, Intelligence Events, Real-Time, Audience, Acquisition, 
Behavior dan Conversions.

https://analytics.google.com/


Manfaat Google Analytic

• Traffic Channel
Sebelum kita mengetahui tentang siapa saja sebenarnya yang mengunjungi website Anda, penting
untuk memahami bagaimana mereka sampai di website Anda. Pada bagian ini kita dapat
mengetahui darimana saja pengunung mendapatkan akses untuk membuka website apakah
melalui Direct link, Organic Search, Iklan, Referral, Social media, atau bahkan Email

• Demographic Audience
Paham terhadap siap yang mengunjungi website Anda dalam hal usia, lokasi dan jenis
kelamin adalah cara terbaik untuk menyesuaikan website Anda sesuai dengan
ketertarikan/interest dan preferensi mereka.



Manfaat Google Analytic

• Penelusuran Konten
pada fungsi ini, Last but not least, penting bai kita untuk mencari tahu konten untuk melihat
halaman mana yang sering pengunjung sering kunjungi untuk menghabiskan waktunya. Disini kita
dapat melihat Content drilldown. Content Drilldown adalah gambaran halaman mana di Website 
yang paling sering dikunjungi.  Dengan adanya ini, kita dapat menggunakan ini sebagai panduan
untuk konten apa yang bekerja (dan yang tidak) tentang topic di blog dan jenis halaman.



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Identifikasi, dokumentasi, dan Evaluasi
Dengan adanya Tool ini, sangat memungkinkan bagi user pemilik website ataupun blogger untuk
mengetaui lebih lanjut identifikas terkait isi dari website nya sehingga dapat meninggkatkan mutu
website tersebut. Adapun hal ini juga dapat didokumentasikan serta mengecek apakah di tahap
Evaluasi kinerja website efektif atau tidak. Kalau efektif berarti memenuhi syarat untuk dilanjutkan
ke tahap selanjutnya. Namun kalau tidak efektif, lakukan lagi tes substantif. Sehingga pada akhir
hasil audit apakah website tersebut terjamin dan dapat dikontrol dengan baik. 



Hubungan Google Analytic dan IT Audit 

• Kerangka kerja untuk IT audit
Google Analytic dapat menggunakan kerangka ITIL di dalam melakukan proses IT Audit dimana
ITIL ini merupakan singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, berfokus pada 
manajemen layanan TI. Bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung proses utama
bisnis. Serta terdiri dari lima praktik terbaik manajemen untuk strategi layanan, desain, transisi
(seperti change management), operation dan operation and continual service improvement.



Sekian Pemaparan dari Kelompok Kami
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SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION (SEO) TOOLS
“A COMPLETE KIT OF SEO
TOOLS”

KELOMPOK 1
1. ADIKTIA (182420101)
2. ARMANSYAH (182420105)
3. IBNU FAJARIADI (182420109)
4. MOH. RENDY SEPTIYAN (182420103)



SEOLIUM

Tidak seperti banyak pesaing lainnya, SEOlium memproduksi, memiliki, dan
sepenuhnya mengontrol data mentah mereka (peringkat Google).

Sebagian besar API pihak ke-3 biasanya mengalami kondisi yang dinamakan IP/
proxy fatigue.

Suatu kondisi di mana mesin pencari menyajikan SERP yang tidak akurat setelah
beberapa permintaan secara berturut-turut, alih-alih memblokirnya.

Karena hal ini lebih sering terjadi daripada tidak, API ini jelas sangat tidak akurat.

https://www.seolium.com/


Untuk menghindari anomali data dan memastikan akurasi data 99,7% di sejumlah besar
proyek SEO lokal, negara/ nasional, dan Worldwide, algoritma SEOlium menggunakan
kombinasi teknologi canggih dan kalibrasi manusia, yakni:
Rutin memeriksa akurasi harian

Operator pencarian lanjutan

Proksi perumahan yang dibatasi yang mencakup kode pos apa pun di dunia

Pemeriksaan validasi akurasi data manual oleh penguji manusia



BUKTI DATA OTOMATIS ANTARA SEOLIUM DAN 
GOOGLE SEARCH CONSOLE, DAPAT ANDA LIHAT 
DIBAWAH INI:



PLATFORM YANG DIDUKUNG

1. Blogs (fokus). Tapi itu mengintegrasikan media sosial dengan cara, sama seperti
daftar akun blog berpengaruh di media sosial.

2. Tool riset keyword terbaik tahun 2020 gratis dan premium



YOAST SEO
KELOMPOK 2 – MTI 20 A
IT AUDIT



TIM PENYUSUN

1. LILY PEBRIANA  (182420114)
2. LAILATUR RAHMI (182420118)
3. ARIYANSAH  (182420117)
4. MEFTA EKO S. (182420113)
5. GIAN PRATAMA (182420116)
6. AGUS SUMITRO (182420126)

Program Pascasarjana
Magister Teknik Informatika
MTI – 20A



YOAST SEO
merupakan salah satu plugin SEO yang paling 
populer di kalangan pengguna CMS WordPress 
dengan konfigurasi dan penggunaan yang mudah
dan praktis. Plugin ini mempunyai banyak fitur
yang berguna untuk memudahkan admin 
website mengatur beberapa fungsi self hosting, 
utamanya yang berkaitan dengan SEO atau
search engine optimization.

3
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Yoast SEO dapat dioperasikan dengan mudah bahkan bagi seorang pemula di bidang SEO sekalipun.
Tools ini juga yang paling komprehensif di antara tools sejenis lainnya. Memang tersedia juga versi
premiumnya, tetapi pada dasarnya seluruh fungsi pentingnya terdapat di Yoast SEO yang gratis.



FITUR YOAST SEO

• Keyword optimization

Mengoptimasi kata kunci, frasa
kunci, sinonim, kata kunci yang 
berelasi dan semua bentuk kata 
yang ada.

• Indexables

Teknik baru dalam
mengumpulkan data pada
website, menciptakan
pengalaman lebih cepat, lebih
aman, lebih baik.

• Content insights

Mampu menampilkan 5 kata 
atau frasa yang paling banyak
digunakan di halamanmu, untuk
mengecek jika mereka sesuai
dengan pilihan kata kuncimu.

• Internal linking suggestion

Mampu menampilkan secara
otomatis saran link terhadap
halaman lain di website, seperti
yang diketikkan saat pencarian.

5



BAGAIMANA YOAST SEO MAMPU TERHUBUNG DENGAN IT AUDIT?

6

Salah satu infrastruktur IT dari sebuah perusahaan adalah website. Melalui SEO, website dapat dinilai
kinerjanya, mengetahui traffic pengunjung, dan sebagainya. Apalagi bila website merupakan ujung tombak
bisnis bagi perusahaan, seperti e-commerce misalnya, sangat penting dilakukan audit dan dalam hal ini
secara khusus disebut dengan Audit SEO.



E-COMMERCE SEO AUDIT

7
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Memang benar kalau kualitas trafik itu penting. Namun, kuantitas trafik tetap menjadi hal yang paling 
mendasar. Umumnya jumlah trafik dihitung berdasarkan banyaknya pengunjung yang masuk dan mengakses
situs. Akan tetapi, masih ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diawasi, yakni: pengunjung situs, 
page view, dan durasi kunjungan. Di tahap ini, Audit SEO menjadi penting karena disinilah tahapan analisis
pencapaian suatu halaman produk di e-Commerce sudah disebut baik atau belum.

QUANTITY OF TRAFFIC



9

Dari peran backlink, auditor dapat melihat kinerja e-commerce sudah baik atau belum. Tinggi rendahnya
kualitas backlink menjadi salah satu faktor penentu yang akan dievaluasi oleh algoritma Google tentang
seberapa penting halaman website tersebut berada di halaman pertama pencarian. Hal ini menjadi sangat
krusial bagi sebuah e-commerce untuk menarik pelanggan, karena mungkin banyak website lain menjual
barang yang sama. Oleh karena itu wajib bagi sebuah e-commerce tampil paling teratas di mesin pencari,
agar si pencari barang membeli dari websitenya.

OPTIMASI BACKLINK



10

Optimasi keyword merupakan teknik SEO untuk mengoptimalkan fungsi keyword pada suatu halaman
website dengan tujuan meningkatkan peringkat di mesin pencari juga. Untuk mendapatkan hasil maksimal di 
mesin pencari, kita perlu menata keyword pada artikel dengan baik dan benar. Yang berkaitan dengan
keyword antara lain: judul, permalink, dan deskripsi.
Dengan fokus terhadap keyword, halaman-halaman website e-commerce akan lebih berpeluang untuk
menembus page rank tertinggi. Selain itu juga akan mudah mendapatkan visitor aktif, yaitu visitor yang rajin
memberi rating dan testimoni apabila halaman penjualan yang dibuat berhasil memuaskan pelanggan.

OPTIMASI KEYWORD
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