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PENDAHULUAN

• Kemajuan teknologi informasi berkembang secara pesat di berbagai bidang kehidupan(Tendean, Rumokoy, &
Program, 2018). Internet adalah salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi mempunyai efek dan
pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, dengan internet manusia bisa berkomunikasi tanpa batas
diberbagai wilayah di dunia, jumlah pengguna internet semakin meningkat secara signifikan setiap tahun (A.
Riyanto, 2018).

• Website salah satu teknologi internet tidak hanya sebagai media informasi tetapi menjadi proses pendukung
bisnis perusahaan seperti penjualan produk dan jasa secara online(Hidayat, Marlina, & Utami, 2017), akan tetapi
penjualan melalui website belum cukup efektif jika tidak didukung dengan strategi promosi yang baik. SEO
(Search Engine Optimization) adalah salah satu teknik promosi dengan cara memanfaatkan pengoptimalan mesin

• pencari agar website yang sudah kita buat berada diperingkat teratas atau halaman pertama (first page)
(Halilintar & Ariyus, 2018) sebuah halaman mesin pencari.



METODE PENELITIAN
ALUR PENELITIAN

• Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah – masalah yang muncul pada website 
yang telah ada, setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka memperkaya
wawasan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan analisa-analisa identifikasi masalah dan 
studi literatur yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan perubahan rancangan
untuk hasil yang lebih baik, tahapan terakhir adalah implementasi website dengan teknik-
teknik SEO yang telah diterapkan. Alur penelitian seperti gambar dibawah ini : 





IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI DILAKUKAN MENGACU PADA RANCANGAN TEKNIK SEO YANG TELAH DIRANCANG. 

Pengujian
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed,
waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design
pada halaman website pada berbagai perangkat.

3. Hasil dan Pembahasan
Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan
beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website,
responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari.



Script 1.Tag H2

<h2 class="detail-title color-dark-2">Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo - Snap Art</h2>

Pada Halaman Home Title artikel akan menggunakan tag H2 <h2>. seperti terlihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 2. Hasil Tag H2

Optimasi URL, dengan menyisipkan keyword utama sebagai contoh diatas menggunakan keyword



PENGUJIAN

• Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa website snapart.studio
memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran
dari website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar ber

• ikut ini :



KESIMPULAN 

• Penerapan teknik SEO On Page dapat meningkatkan SERP website di mesin pencari dan
mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. Website snap.studio yang semula tidak
terindex telah berhasil terindek oleh google berada di page pertama dalam pencarian
google dengan waktu kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya adalah
menggunakan optimasi dengan teknik lain yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian
website bertahan lama pada halaman page 1.



REFERENSI

https://www.researchgate.net/publication/332367152_Implementasi_Website_Berbasis_Sea
rch_Engine_Optimization_SEO_Sebagai_Media_Promosi/link/5cb0046b299bf120975f86f9/d
ownload

https://www.researchgate.net/publication/332367152_Implementasi_Website_Berbasis_Search_Engine_Optimization_SEO_Sebagai_Media_Promosi/link/5cb0046b299bf120975f86f9/download


SEO AUDIT
KELOMPOK 2 – IT AUDIT

Program Pascasarjana
Magister Teknik Informatika
MTI – 20A



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



10-Step SEO Audit Process 
To Boost Your Google Rankings

BASED ON CASE STUDIES TECHNICAL SEO ARTICLE

https://ahrefs.com/blog/seo-audit/



Audit Target & Tools

simplelifeinsure.com

Google Analytics
Google Search Console
Google PageSpeed Insights
Google’s Structured Data Testing Tool
Ahrefs (7-day trial)
Copyscape
SERP Simulator
Web Page Word Counter



Tahap 1. Pastikan hanya SATU versi saja situs 
Anda yang dapat dijelajahi

Pertama, Anda perlu memeriksa bahwa hanya satu versi situs Anda yang dapat dijelajahi. 
Pertimbangkan semua cara seseorang dapat mengetik alamat situs web Anda di browser (atau tautan
ke sana).

Sebagai contoh:
http://yourdomain.com
http://www.yourdomain.com
https://yourdomain.com
https://www.yourdomain.com

Hanya SATU dari ini yang dapat diakses di browser. 301 yang lain harus diarahkan ke versi kanonik. 
Dalam kasus web Simple Life Insure, semuanya terlihat baik-baik saja. Anda dapat melihat bahwa jika
kita mengetik versi HTTP ke bilah alamat, maka secara otomatis akan diarahkan ke versi HTTPS. 



Tahap 2. Mulai perayapan (crawl) situs web

Selanjutnya, kita perlu memulai penjelajahan situs web yang berjalan di latar belakang.

Sebuah SEO akan merayapi (crawl) situs dengan cara yang sama seperti Google dan memberi kita
beberapa informasi yang berguna tentang struktur dan pengaturan SEO saat ini. Buat setting seperti
ini : 



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(1)

Untuk mengecek bahwa
situs terindeks, gunakan
Google Search Console 
> Google Index > Index 
Status.

Terlihat menurut GSC, 
ada 226 yang terindeks.

Lakukan croscek dengan jumlah halaman
yang didapat dari hasil crawling situs. 
Untuk melakukan ini, buka: Audit Situs> 
Proyek> Halaman internal.



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(2)

Menurut hasil crawl, setidaknya ada 267 
halaman, jadi mengapa hanya 226 halaman
yang diindeks?

Kemungkinan ada beberapa halaman ini tidak
diindeks. Kemudian lihat secara lebih mendetail.

Sepertinya telah ditemukan alasan perbedaan: 
hanya 194 halaman yang ditayangkan (yaitu, 
200 status HTTP); sisanya adalah pengalihan
atau halaman yang rusak.

Setelah di cek, konten ternyata tidak ditemukan
dan harus dihapus dari indeks.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (1)

Buka Google dan cari nama
merek Anda. Seharusnya
kita dapat melihat situs 
Anda sebagai hasil organik
pertama, kecuali situs Anda
sangat baru (atau mereknya
adalah frasa yang sangat
umum).

Misalnya, ambil Beamer.
Sepertinya mereka saat ini
berada di posisi # 12 untuk
istilah "beamer.“



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (2)

Solusinya adalah membangun merek dan membangun tautan.

Itu berarti melakukan hal-hal seperti:

a. membangun beberapa tautan yang kuat dan bermerek;
b. menjalankan kampanye misalnya disebutkan dan ditautkan dari situs web terkenal besar
c. membangun beberapa kutipan di direktori bisnis;
d. memastikan situs memiliki daftar Google Business;
e. memastikan situs memiliki kehadiran di semua jaringan social utama.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (3)

Lakukan itu, dan Anda harus perlahan naik pangkat. Tetapi bagaimana jika Anda tidak ada di 
SERP (Search Engine Result Page)?

Jika Anda mengesampingkan masalah indeksasi yang seharusnya dimiliki, maka terindikasi kuat
ada masalah yang lebih dalam, seperti penalti algoritmik atau manual yang berat.

Saya sarankan memeriksa Google Search Console untuk indikasi penalti :

Idealnya, ini yang ingin Anda lihat:



Tahap 5. Gali lebih dalam ke lebih banyak
masalah di halaman dalam laporan crawl

Melalui Audit Situs> Proyek> Halaman
Internal> Tag HTML, Anda akan melihat
daftar semua masalah pada halaman
yang ditemukan selama perayapan.

Saya sarankan memperbaiki Kesalahan
apa pun sebelum beralih ke Peringatan
dan Pemberitahuan.

Anda juga dapat memeriksa laporan
Tag Sosial, Kualitas Konten, dan Tautan
Keluar untuk memastikan bahwa
semua masalah pada halaman
diperbaiki.



Tahap 6. Periksa kesalahan data terstruktur

Langkah selanjutnya dalam proses audit 
kami adalah menguji setiap data 
terstruktur yang mungkin dikandung
oleh situs dan memastikannya
terbentuk dengan benar.

Contoh konten yang mungkin mendapat
manfaat dari dimasukkannya data 
terstruktur meliputi :

- Ulasan;
- Informasi produk;
- Acara

Rekatkan di URL yang ingin Anda uji lalu
tekan “Run test”.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (1)

Google Analytics akan memberi tahu
Anda berapa banyak lalu lintas
pencarian organik yang Anda dapatkan.

Tapi itu tidak akan memberi tahu Anda
bagaimana peringkat Anda
berkembang.

Mari kita gunakan Site Explorer Ahrefs
untuk memeriksanya.

Penjelajah Situs> Masukkan domain> 
Tinjauan.

Klik pada tab Pencarian Organik dan
lihat kata kunci Organik.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (2)

Jika menunjukkan penurunan, 
kemungkinan peringkat Anda
menurun secara menyeluruh. Ini bisa
karena sejumlah alasan, misalkan
Konten kedaluwarsa, penalti Google, 
dll.

Dalam hal ini, Anda perlu menyelidiki
lebih lanjut. Anda juga dapat
memastikan bahwa peringkat untuk
kata kunci tertentu mengarah ke arah
yang benar dengan laporan Kata 
Kunci Organik. Tekan ikon grafik, dan
itu akan menunjukkan bagaimana
peringkat Anda berfluktuasi seiring
waktu.



Tahap 8. Temukan halaman yang berada pada 
posisi 5–10 untuk kata kunci volume tinggi

Jadi kita perlu mencari kata 
kunci volume tinggi di mana kita
peringkat di posisi 5-10, lakukan
dengan Site Explorer Ahrefs.

Penjelajah Situs> Masukkan
domain> Pencarian Organik> 
Kata Kunci Organik> Posisi (5–
10)> Volume (1K +)

Kami kemudian akan
mendapatkan daftar kata kunci
(dan konten) yang dapat kami 
fokuskan.



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (1)

Halaman rusak (dan tautan) di situs Anda
membuang apa yang disebut “ekuitas
tautan”.

Jadi, Anda ingin mencari dan
memperbaiki masalah ini secepat
mungkin.

Untuk menemukan halaman yang rusak, 
buka:

Penjelajah Situs> Halaman> Terbaik
berdasarkan tautan> tambahkan filter 
"404".



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (2)

Urutkan hasil dengan RD (Refering
Domains) untuk melihat halaman yang 
rusak memiliki tautan masuk paling 
banyak.

Selesaikan daftar ini dan perbaiki
kesalahan yang sesuai.

Ini akan melibatkan:

- mengganti konten;
- mengarahkan ulang halaman yang 
rusak (ke halaman langsung yang 
relevan);
- meninggalkan sebagai 404 (ini baik
untuk halaman tanpa backlink)



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (1)

Langkah terakhir dalam proses 
audit terdengar sedikit tidak
intuitif. 

Yakni akan sering melibatkan
penghapusan banyak halaman dari
situs Anda. Jadi, bagaimana hal itu
akan membantu meningkatkan
traffic pencarian?

Jawaban singkatnya adalah bahwa
banyak halaman berkualitas
rendah (atau berkinerja buruk) 
akan dapat menyeret seluruh situs 
Anda menjadi buruk.



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (2)

Singkatnya, inilah strateginya :

- Temukan halaman berkualitas rendah dengan sedikit/tanpa lalu lintas pencarian organik;
- Jika dapat ditingkatkan, perbarui dan luncurkan kembali;
- Jika tidak, hapus dan arahkan (301) URL ke halaman yang relevan.

Teknik ini terbukti cukup sukses. Pilihan pertama tentu harus meningkatkan konten dan
meluncurkannya kembali. Tetapi jika ada sesuatu yang berkualitas rendah dan tidak layak
untuk di-update, maka lanjutkan untuk dihapus. Pastikan untuk menyiapkan 301 redirect ke
halaman yang relevan, sehingga Anda tidak kehilangan ekuitas tautan apa pun.



SELESAI

Audit SEO = selesai. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda harus menemukan banyak perubahan yang dapat
Anda lakukan pada situs Anda untuk meningkatkan peringkat Anda. Audit SEO forensik penuh
adalah proses yang jauh lebih panjang (mengambil data dan traffic dari beberapa jam hingga
beberapa hari, tergantung pada ukuran situs). 

Tapi proses yang baru saja kita lewati tadi, adalah cara yang bagus untuk memulai kampanye SEO 
baru dan merasakan bagaimana sebuah situs saat ini dikelola.
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Audit Target & Tools

simplelifeinsure.com

Google Analytics
Google Search Console
Google PageSpeed Insights
Google’s Structured Data Testing Tool
Ahrefs (7-day trial)
Copyscape
SERP Simulator
Web Page Word Counter



Tahap 1. Pastikan hanya SATU versi saja situs 
Anda yang dapat dijelajahi

Pertama, Anda perlu memeriksa bahwa hanya satu versi situs Anda yang dapat dijelajahi. 
Pertimbangkan semua cara seseorang dapat mengetik alamat situs web Anda di browser (atau tautan
ke sana).

Sebagai contoh:
http://yourdomain.com
http://www.yourdomain.com
https://yourdomain.com
https://www.yourdomain.com

Hanya SATU dari ini yang dapat diakses di browser. 301 yang lain harus diarahkan ke versi kanonik. 
Dalam kasus web Simple Life Insure, semuanya terlihat baik-baik saja. Anda dapat melihat bahwa jika
kita mengetik versi HTTP ke bilah alamat, maka secara otomatis akan diarahkan ke versi HTTPS. 



Tahap 2. Mulai perayapan (crawl) situs web

Selanjutnya, kita perlu memulai penjelajahan situs web yang berjalan di latar belakang.

Sebuah SEO akan merayapi (crawl) situs dengan cara yang sama seperti Google dan memberi kita
beberapa informasi yang berguna tentang struktur dan pengaturan SEO saat ini. Buat setting seperti
ini : 



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(1)

Untuk mengecek bahwa
situs terindeks, gunakan
Google Search Console 
> Google Index > Index 
Status.

Terlihat menurut GSC, 
ada 226 yang terindeks.

Lakukan croscek dengan jumlah halaman
yang didapat dari hasil crawling situs. 
Untuk melakukan ini, buka: Audit Situs> 
Proyek> Halaman internal.



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(2)

Menurut hasil crawl, setidaknya ada 267 
halaman, jadi mengapa hanya 226 halaman
yang diindeks?

Kemungkinan ada beberapa halaman ini tidak
diindeks. Kemudian lihat secara lebih mendetail.

Sepertinya telah ditemukan alasan perbedaan: 
hanya 194 halaman yang ditayangkan (yaitu, 
200 status HTTP); sisanya adalah pengalihan
atau halaman yang rusak.

Setelah di cek, konten ternyata tidak ditemukan
dan harus dihapus dari indeks.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (1)

Buka Google dan cari nama
merek Anda. Seharusnya
kita dapat melihat situs 
Anda sebagai hasil organik
pertama, kecuali situs Anda
sangat baru (atau mereknya
adalah frasa yang sangat
umum).

Misalnya, ambil Beamer.
Sepertinya mereka saat ini
berada di posisi # 12 untuk
istilah "beamer.“



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (2)

Solusinya adalah membangun merek dan membangun tautan.

Itu berarti melakukan hal-hal seperti:

a. membangun beberapa tautan yang kuat dan bermerek;
b. menjalankan kampanye misalnya disebutkan dan ditautkan dari situs web terkenal besar
c. membangun beberapa kutipan di direktori bisnis;
d. memastikan situs memiliki daftar Google Business;
e. memastikan situs memiliki kehadiran di semua jaringan social utama.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (3)

Lakukan itu, dan Anda harus perlahan naik pangkat. Tetapi bagaimana jika Anda tidak ada di 
SERP (Search Engine Result Page)?

Jika Anda mengesampingkan masalah indeksasi yang seharusnya dimiliki, maka terindikasi kuat
ada masalah yang lebih dalam, seperti penalti algoritmik atau manual yang berat.

Saya sarankan memeriksa Google Search Console untuk indikasi penalti :

Idealnya, ini yang ingin Anda lihat:



Tahap 5. Gali lebih dalam ke lebih banyak
masalah di halaman dalam laporan crawl

Melalui Audit Situs> Proyek> Halaman
Internal> Tag HTML, Anda akan melihat
daftar semua masalah pada halaman
yang ditemukan selama perayapan.

Saya sarankan memperbaiki Kesalahan
apa pun sebelum beralih ke Peringatan
dan Pemberitahuan.

Anda juga dapat memeriksa laporan
Tag Sosial, Kualitas Konten, dan Tautan
Keluar untuk memastikan bahwa
semua masalah pada halaman
diperbaiki.



Tahap 6. Periksa kesalahan data terstruktur

Langkah selanjutnya dalam proses audit 
kami adalah menguji setiap data 
terstruktur yang mungkin dikandung
oleh situs dan memastikannya
terbentuk dengan benar.

Contoh konten yang mungkin mendapat
manfaat dari dimasukkannya data 
terstruktur meliputi :

- Ulasan;
- Informasi produk;
- Acara

Rekatkan di URL yang ingin Anda uji lalu
tekan “Run test”.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (1)

Google Analytics akan memberi tahu
Anda berapa banyak lalu lintas
pencarian organik yang Anda dapatkan.

Tapi itu tidak akan memberi tahu Anda
bagaimana peringkat Anda
berkembang.

Mari kita gunakan Site Explorer Ahrefs
untuk memeriksanya.

Penjelajah Situs> Masukkan domain> 
Tinjauan.

Klik pada tab Pencarian Organik dan
lihat kata kunci Organik.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (2)

Jika menunjukkan penurunan, 
kemungkinan peringkat Anda
menurun secara menyeluruh. Ini bisa
karena sejumlah alasan, misalkan
Konten kedaluwarsa, penalti Google, 
dll.

Dalam hal ini, Anda perlu menyelidiki
lebih lanjut. Anda juga dapat
memastikan bahwa peringkat untuk
kata kunci tertentu mengarah ke arah
yang benar dengan laporan Kata 
Kunci Organik. Tekan ikon grafik, dan
itu akan menunjukkan bagaimana
peringkat Anda berfluktuasi seiring
waktu.



Tahap 8. Temukan halaman yang berada pada 
posisi 5–10 untuk kata kunci volume tinggi

Jadi kita perlu mencari kata 
kunci volume tinggi di mana kita
peringkat di posisi 5-10, lakukan
dengan Site Explorer Ahrefs.

Penjelajah Situs> Masukkan
domain> Pencarian Organik> 
Kata Kunci Organik> Posisi (5–
10)> Volume (1K +)

Kami kemudian akan
mendapatkan daftar kata kunci
(dan konten) yang dapat kami 
fokuskan.



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (1)

Halaman rusak (dan tautan) di situs Anda
membuang apa yang disebut “ekuitas
tautan”.

Jadi, Anda ingin mencari dan
memperbaiki masalah ini secepat
mungkin.

Untuk menemukan halaman yang rusak, 
buka:

Penjelajah Situs> Halaman> Terbaik
berdasarkan tautan> tambahkan filter 
"404".



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (2)

Urutkan hasil dengan RD (Refering
Domains) untuk melihat halaman yang 
rusak memiliki tautan masuk paling 
banyak.

Selesaikan daftar ini dan perbaiki
kesalahan yang sesuai.

Ini akan melibatkan:

- mengganti konten;
- mengarahkan ulang halaman yang 
rusak (ke halaman langsung yang 
relevan);
- meninggalkan sebagai 404 (ini baik
untuk halaman tanpa backlink)



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (1)

Langkah terakhir dalam proses 
audit terdengar sedikit tidak
intuitif. 

Yakni akan sering melibatkan
penghapusan banyak halaman dari
situs Anda. Jadi, bagaimana hal itu
akan membantu meningkatkan
traffic pencarian?

Jawaban singkatnya adalah bahwa
banyak halaman berkualitas
rendah (atau berkinerja buruk) 
akan dapat menyeret seluruh situs 
Anda menjadi buruk.



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (2)

Singkatnya, inilah strateginya :

- Temukan halaman berkualitas rendah dengan sedikit/tanpa lalu lintas pencarian organik;
- Jika dapat ditingkatkan, perbarui dan luncurkan kembali;
- Jika tidak, hapus dan arahkan (301) URL ke halaman yang relevan.

Teknik ini terbukti cukup sukses. Pilihan pertama tentu harus meningkatkan konten dan
meluncurkannya kembali. Tetapi jika ada sesuatu yang berkualitas rendah dan tidak layak
untuk di-update, maka lanjutkan untuk dihapus. Pastikan untuk menyiapkan 301 redirect ke
halaman yang relevan, sehingga Anda tidak kehilangan ekuitas tautan apa pun.



SELESAI

Audit SEO = selesai. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda harus menemukan banyak perubahan yang dapat
Anda lakukan pada situs Anda untuk meningkatkan peringkat Anda. Audit SEO forensik penuh
adalah proses yang jauh lebih panjang (mengambil data dan traffic dari beberapa jam hingga
beberapa hari, tergantung pada ukuran situs). 

Tapi proses yang baru saja kita lewati tadi, adalah cara yang bagus untuk memulai kampanye SEO 
baru dan merasakan bagaimana sebuah situs saat ini dikelola.
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ANALISIS DAN PENERAPAN SEARCHENGINE OPTIMIZATIONPADA
WEBSITEMENGGUNAKAN METODE WHITE HAT SEO(STUDI KASUS DI
PT.SURYAPUTRA ADIPRADANA)



Pendahuluan
Berdasarkan data dari worldwidewebsizepada tanggal 20 Mei 2017 (WorldWebSize,
2017), menunjukan setidaknya terdapat kurang lebih 4.47 miliar halaman yang terdaftar
dalam World Wide Web, baik yang dimiliki oleh suatu organisasi maupun yang dimiliki
perorangan, menjadikan website sebagai salah satu media yang sangat penting dalam
menampilkaninformasi, dengan begitu banyaknya website yang bermunculan, maka
kesempatan untuk mendapatkan pengunjung juga akan menjadi lebih berat.
PT Suryaputra Adipradana merupakan sebuah PO yang bergerak di bidang jasa
transportasi bus pariwisata. PT Suryaputra Adipradana memiliki beberapa website yang
dapat diakses secara online, salah satunya yaitu infohargasewabus.com.
SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimizationyang berarti proses untuk
mempengaruhi visibilitas situs webatauhalaman webdidalam sistem pencari yang
bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin
pencari menuju situs webtertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau
algoritma mesin pencari



WhiteHatSEO yang mengacu kepada penggunaan strategi
dalam optimalisasi, tehnik dan taktik yang mengikuti aturan
dari mesin pencari itu sendiri. Dengan penggunaan metode
white hat seo dalam melakukan onpage dan offpage
optimization diharapkan dapat memberikan website peluang
yang besar untuk menempati halaman pertama (page one)
pada serp sesuai dengan aturan dari search engine(search
engine guidelines) itu sendiri

Metode Teknik SEO : WhiteHatSEO



Cara kerja Search Engine

Search Engine Google memiliki
software yang bernama Web
Crawlers atau disebut juga
Googlebot. Cara kerja Software ini,
yaitu mengambil halaman-halaman
websitesecara otomatis dengan
mengikuti setiap link bersifat
Dofollow. Kemudian setiap
halaman tersebut akan dianalisa
untuk dapat menentukan cara
indeks, seperti pembacaan teks
pada judul, subjudul, dan bagian
khusus yang disebut Meta Tag



Contoh studi kasus penerapan SEO (Search 
Engine Optimization)
Universitas Carleton mendapatkan hasil yang cukup bagus di
hasil penelusuran search engine google, yaitu sebagai berikut :
1. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liberal Arts

(dengan total penelusuran sebanyak 580.000 pencarian)
2. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liveral Arts

College
3. Ranking pertama dengan kata kunci Liberal Arts Minessota
4. Ranking sembilan dengan kata kunci Minessota College.jl



Tools yang digunakan

• Google AnalyticsGoogle
Analytics merupakan salah satu perangkat gratis dari

Google yang akan menunjukkan jumlah orang yang
mengunjungi situs serta cara pengunjung tersebut
menjelajahinya (Enterprise, 2017)



Langkah Penelitian

Analisis Teknik SEO
Analisis Hosting
Robot Crawl Control
Analisis Onpage
Analisis Offpage
Implementasi Dan 

Pengujian
Submit Website kedalam

Search Engine Google



Pengecekan indeks website di search engine 
google

Terlihat berdasarkan pada gambar website infohargasewabus.com telah
terindeks di google.



Data Hasil Analisis Pengunjung

Terlihat peningkatan secara
signifikan pada bulan juli
setelah dilakukannya
penerapan SEO dengan
menggunakan metode White
Hat SEO pada website
infohargasewabus.com



Kesimpulan

• Maka hasil dari analisis dan penerapan pada salah satu website PT.
Suryaputra Adipradana dengan domain infohargasewabus.com yaitu website
telah memenuhi kaidah dari teknik SEO sesuai dengan penerapan dari
metode White Hat SEO mulai dari segi onpage sepertipenetapan title tags,
meta description, struktur url, optimalisasi gambar, dan optimalisasi konten
pada halaman website yang berhasil membantu website
infohargasewabus.com untuk muncul di search engine result page (serp) dan
dari segi offpage seperti penetapan link building dengan langkah penetapan
internal link serta penautan backlink yang berhasil memudahkan website
infohargasewabus.comuntuk menduduki peringkat pertama di search engine
google dengan kata kunci yang ditargetkan yaitu info harga sewa bus di
cirebon.
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10-Step SEO Audit Process 
To Boost Your Google Rankings

BASED ON CASE STUDIES TECHNICAL SEO ARTICLE

https://ahrefs.com/blog/seo-audit/



Audit Target & Tools

simplelifeinsure.com

Google Analytics
Google Search Console
Google PageSpeed Insights
Google’s Structured Data Testing Tool
Ahrefs (7-day trial)
Copyscape
SERP Simulator
Web Page Word Counter



Tahap 1. Pastikan hanya SATU versi saja situs 
Anda yang dapat dijelajahi

Pertama, Anda perlu memeriksa bahwa hanya satu versi situs Anda yang dapat dijelajahi. 
Pertimbangkan semua cara seseorang dapat mengetik alamat situs web Anda di browser (atau tautan
ke sana).

Sebagai contoh:
http://yourdomain.com
http://www.yourdomain.com
https://yourdomain.com
https://www.yourdomain.com

Hanya SATU dari ini yang dapat diakses di browser. 301 yang lain harus diarahkan ke versi kanonik. 
Dalam kasus web Simple Life Insure, semuanya terlihat baik-baik saja. Anda dapat melihat bahwa jika
kita mengetik versi HTTP ke bilah alamat, maka secara otomatis akan diarahkan ke versi HTTPS. 



Tahap 2. Mulai perayapan (crawl) situs web

Selanjutnya, kita perlu memulai penjelajahan situs web yang berjalan di latar belakang.

Sebuah SEO akan merayapi (crawl) situs dengan cara yang sama seperti Google dan memberi kita
beberapa informasi yang berguna tentang struktur dan pengaturan SEO saat ini. Buat setting seperti
ini : 



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(1)

Untuk mengecek bahwa
situs terindeks, gunakan
Google Search Console 
> Google Index > Index 
Status.

Terlihat menurut GSC, 
ada 226 yang terindeks.

Lakukan croscek dengan jumlah halaman
yang didapat dari hasil crawling situs. 
Untuk melakukan ini, buka: Audit Situs> 
Proyek> Halaman internal.



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(2)

Menurut hasil crawl, setidaknya ada 267 
halaman, jadi mengapa hanya 226 halaman
yang diindeks?

Kemungkinan ada beberapa halaman ini tidak
diindeks. Kemudian lihat secara lebih mendetail.

Sepertinya telah ditemukan alasan perbedaan: 
hanya 194 halaman yang ditayangkan (yaitu, 
200 status HTTP); sisanya adalah pengalihan
atau halaman yang rusak.

Setelah di cek, konten ternyata tidak ditemukan
dan harus dihapus dari indeks.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (1)

Buka Google dan cari nama
merek Anda. Seharusnya
kita dapat melihat situs 
Anda sebagai hasil organik
pertama, kecuali situs Anda
sangat baru (atau mereknya
adalah frasa yang sangat
umum).

Misalnya, ambil Beamer.
Sepertinya mereka saat ini
berada di posisi # 12 untuk
istilah "beamer.“



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (2)

Solusinya adalah membangun merek dan membangun tautan.

Itu berarti melakukan hal-hal seperti:

a. membangun beberapa tautan yang kuat dan bermerek;
b. menjalankan kampanye misalnya disebutkan dan ditautkan dari situs web terkenal besar
c. membangun beberapa kutipan di direktori bisnis;
d. memastikan situs memiliki daftar Google Business;
e. memastikan situs memiliki kehadiran di semua jaringan social utama.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (3)

Lakukan itu, dan Anda harus perlahan naik pangkat. Tetapi bagaimana jika Anda tidak ada di 
SERP (Search Engine Result Page)?

Jika Anda mengesampingkan masalah indeksasi yang seharusnya dimiliki, maka terindikasi kuat
ada masalah yang lebih dalam, seperti penalti algoritmik atau manual yang berat.

Saya sarankan memeriksa Google Search Console untuk indikasi penalti :

Idealnya, ini yang ingin Anda lihat:



Tahap 5. Gali lebih dalam ke lebih banyak
masalah di halaman dalam laporan crawl

Melalui Audit Situs> Proyek> Halaman
Internal> Tag HTML, Anda akan melihat
daftar semua masalah pada halaman
yang ditemukan selama perayapan.

Saya sarankan memperbaiki Kesalahan
apa pun sebelum beralih ke Peringatan
dan Pemberitahuan.

Anda juga dapat memeriksa laporan
Tag Sosial, Kualitas Konten, dan Tautan
Keluar untuk memastikan bahwa
semua masalah pada halaman
diperbaiki.



Tahap 6. Periksa kesalahan data terstruktur

Langkah selanjutnya dalam proses audit 
kami adalah menguji setiap data 
terstruktur yang mungkin dikandung
oleh situs dan memastikannya
terbentuk dengan benar.

Contoh konten yang mungkin mendapat
manfaat dari dimasukkannya data 
terstruktur meliputi :

- Ulasan;
- Informasi produk;
- Acara

Rekatkan di URL yang ingin Anda uji lalu
tekan “Run test”.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (1)

Google Analytics akan memberi tahu
Anda berapa banyak lalu lintas
pencarian organik yang Anda dapatkan.

Tapi itu tidak akan memberi tahu Anda
bagaimana peringkat Anda
berkembang.

Mari kita gunakan Site Explorer Ahrefs
untuk memeriksanya.

Penjelajah Situs> Masukkan domain> 
Tinjauan.

Klik pada tab Pencarian Organik dan
lihat kata kunci Organik.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (2)

Jika menunjukkan penurunan, 
kemungkinan peringkat Anda
menurun secara menyeluruh. Ini bisa
karena sejumlah alasan, misalkan
Konten kedaluwarsa, penalti Google, 
dll.

Dalam hal ini, Anda perlu menyelidiki
lebih lanjut. Anda juga dapat
memastikan bahwa peringkat untuk
kata kunci tertentu mengarah ke arah
yang benar dengan laporan Kata 
Kunci Organik. Tekan ikon grafik, dan
itu akan menunjukkan bagaimana
peringkat Anda berfluktuasi seiring
waktu.



Tahap 8. Temukan halaman yang berada pada 
posisi 5–10 untuk kata kunci volume tinggi

Jadi kita perlu mencari kata 
kunci volume tinggi di mana kita
peringkat di posisi 5-10, lakukan
dengan Site Explorer Ahrefs.

Penjelajah Situs> Masukkan
domain> Pencarian Organik> 
Kata Kunci Organik> Posisi (5–
10)> Volume (1K +)

Kami kemudian akan
mendapatkan daftar kata kunci
(dan konten) yang dapat kami 
fokuskan.



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (1)

Halaman rusak (dan tautan) di situs Anda
membuang apa yang disebut “ekuitas
tautan”.

Jadi, Anda ingin mencari dan
memperbaiki masalah ini secepat
mungkin.

Untuk menemukan halaman yang rusak, 
buka:

Penjelajah Situs> Halaman> Terbaik
berdasarkan tautan> tambahkan filter 
"404".



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (2)

Urutkan hasil dengan RD (Refering
Domains) untuk melihat halaman yang 
rusak memiliki tautan masuk paling 
banyak.

Selesaikan daftar ini dan perbaiki
kesalahan yang sesuai.

Ini akan melibatkan:

- mengganti konten;
- mengarahkan ulang halaman yang 
rusak (ke halaman langsung yang 
relevan);
- meninggalkan sebagai 404 (ini baik
untuk halaman tanpa backlink)



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (1)

Langkah terakhir dalam proses 
audit terdengar sedikit tidak
intuitif. 

Yakni akan sering melibatkan
penghapusan banyak halaman dari
situs Anda. Jadi, bagaimana hal itu
akan membantu meningkatkan
traffic pencarian?

Jawaban singkatnya adalah bahwa
banyak halaman berkualitas
rendah (atau berkinerja buruk) 
akan dapat menyeret seluruh situs 
Anda menjadi buruk.



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (2)

Singkatnya, inilah strateginya :

- Temukan halaman berkualitas rendah dengan sedikit/tanpa lalu lintas pencarian organik;
- Jika dapat ditingkatkan, perbarui dan luncurkan kembali;
- Jika tidak, hapus dan arahkan (301) URL ke halaman yang relevan.

Teknik ini terbukti cukup sukses. Pilihan pertama tentu harus meningkatkan konten dan
meluncurkannya kembali. Tetapi jika ada sesuatu yang berkualitas rendah dan tidak layak
untuk di-update, maka lanjutkan untuk dihapus. Pastikan untuk menyiapkan 301 redirect ke
halaman yang relevan, sehingga Anda tidak kehilangan ekuitas tautan apa pun.



SELESAI

Audit SEO = selesai. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda harus menemukan banyak perubahan yang dapat
Anda lakukan pada situs Anda untuk meningkatkan peringkat Anda. Audit SEO forensik penuh
adalah proses yang jauh lebih panjang (mengambil data dan traffic dari beberapa jam hingga
beberapa hari, tergantung pada ukuran situs). 

Tapi proses yang baru saja kita lewati tadi, adalah cara yang bagus untuk memulai kampanye SEO 
baru dan merasakan bagaimana sebuah situs saat ini dikelola.
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SEJARAH SEO TOOLS

Menurut Danny Sullivan istilah search engine optimization pertama kali 

digunakan pada 26 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam  yang diposting di 

Usenet Pada masa itu algoritme mesin pencari belum terlalu kompleks

sehingga mudah dimanipulasi. 

Versi awal algoritma pencarian didasarkan sepenuhnya pada informasi yang 

disediakan oleh webmaster melalui meta tag pada kode html situs web mereka. 

Meta tag menyediakan informasi tentang konten yang terkandung pada suatu

halaman web dengan serangkaian kata kunci (keyword). Sebagian webmaster 

melakukan manipulasi dengan cara menuliskan katakunci yang tidak sesuai

dengan konten situs yang sesungguhnya, sehingga mesin pencari salah

menempatkan dan memeringkat situs tersebut. Hal ini menyebabkan hasil

pencarian menjadi tidak akurat dan menimbulkan kerugian baik bagi mesin

pencari maupun bagi pengguna internet yang mengharapkan informasi yang 

relevan dan berkualitas



SEO TOOLS

SEO (Search Engine Optimization)
/Optimisasi Mesin Pencari adalah sebuah
proses untuk mempengaruhi tingkat
keterlihatan (visibilitas) sebuah situs web atau
sebuah halaman web di hasil pencarian alami
serta upaya untuk mengoptimasi website
untuk mendapatkan dan membantu
mendapatkan trafik yang tepat. Jadi tidak
hanya fokus pada trafik tinggi, tetapi juga
trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama
website yang dikelola .



Manfaat Seo Tools

1. Meningkatkan popularitas dan otoritas situs

web yang dikelola sehingga mudah dijangkau

oleh calon audience, pengguna informasi, atau

konsumen produk/jasa yang telah di targetkan.

2. Meningkatkan otoritas, brand, dan

kepercayaan konsumen atau komunitas

terhadap perusahaan, professional, atau

personal , sehingga situs yang dikelola menjadi

acuan atau referensi di bidangnya (dengan

syarat situs tersebut memiliki isi yang unik,

bagus, dan berotoritas / authorized contents)



TUJUAN SEO TOOLS

Tujuan SEO yang utama adalah berikut ini:

1. Meningkatkan Volume Trafik Kunjungan Pengguna

Internet Supaya sebanyak-banyaknya pengunjung

mendatangi situs kita dengan menjadi yang paling

banyak diklik (berada di area berwarna merah pada

click heatmap yaitu di bagian separuh halaman di

atas/upper fold, lebih baik lagi menjadi nomor 1 – 3

di SERP). Seperti Google tekankan bahwa halaman

website yang memiliki konten yang lebih baik dan

cara kerja teknik SEO yang akurat, akan

mendapatkan rangking yang tinggi.



TUJUAN SEO TOOLS

2. Meningkatkan Kualitas Trafik Kunjungan Calon
Konsumen Produk atau Jasa
Sebanyak mungkin pengunjung tersebut adalah
pengunjung yang ditargetkan sesuai kata kunci
yang akan di pilih, sehingga lalu-lintas / trafik
pengunjung / kunjungan yang datang memang
membutuhkan dan sedang mencari apa-apa yang 
Anda tawarkan di situs tersebut. Hal ini
menciptakan trafik kunjungan yang berkualitas ke
situs yang dikelola ).
3. Mempertahankan Kedua Jenis Trafik di Atas
Secara Berkesinambungan



CONTOH KASUS 1 
PENERAPAN SEO TOOLS PADA IT AUDIT

Kasus pertama akan di bahas oleh anggota 
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Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode 

Hybrid Modified MCDM untuk Peningkatan 

Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 01, Maret 

2019



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Contoh kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

yang sudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan

bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat berupa website

dengan company profile dan toko onlinenya, penggunaan akun

sosial media untuk berjualan dan sarana promosi, serta

penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi

dengan pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai

media promosi dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak

yang menggunakan Search engine Optimization (SEO) untuk

mencapai peringkat paling atas dalam mesin pencari website

atau Search engine dan menggunakan Metode Hybrid Modified

MCDM dapat mempengaruhi mesin pencari untuk menentukan

websitemana yang paling cocok dengan pencarian yang ada



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Penjelasan alur metode

• Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing SiteUMKM Di dalam proses ini akan

dibangun sebuah websiteUMKM yang baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian

ini. website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress dimana pembangunan ini juga

memperhatikan aspek SEO disetiap halaman yang akan dibangun

• Site Audit Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai bahan penelitian ini. 

Proses audit yang ada di dalam penelitian ini ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal 

Links, Average Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and Ajax), Google 

banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta tags, Competitor Analysis, Search engine 

Page Results.

• On Page Optimization Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk

mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs pada tahap 2. Kegiatan utama

dalam fase ini adalah penelitian kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan

oleh analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien. Setelah ini, situs web harus

diisi secara internal dengan kata kunci dengan menerapkannya di tempat di mana-mana yaitu, 

dalam judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Implementasi Hybrid Modified MCDM ModelsBagian ini mengimplementasi Hybrid
Modified MCDM Models dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

• Off Page Optimization Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik
yang melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet untuk
meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang lebih baik di Search

• Analisis Hasil Search engineDi dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai
peringkat website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu Google,
Yahoo, dan Bing

• Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan pada situs
http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan peningkatan hasil
pencarian dalam search engine. Pada akhir penelitian diharapkan situs UMKM ini
mendapatkan hasil pencarian di halaman pertama dalam pencarian di search engine
Google, Yahoo, dan Bing.



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website mengenai

penjualan pakaian wanita dalam situs http://flaviaclothing.com

• Tahapan selanjutnya adalah mengaudit site yang akan dioptimalisasi

SEOnya. Dalam audit ini ada 12 hal yang perlu diperhatikan. Tahap ini

memeriksa konten yang dapat dibaca di dalam situs Flavia Clothing. Situs

tersebut memiliki berbagai elemen yang dapat dibaca oleh Google yakni

dari front page, gambar slide, kategori, gambar barang, deskripsibarang,

tentang kami, kontak kami, privacy policy, customer support, pembayaran,

panduan ukuran, dan pengembalian. Situs ini memiliki 12 readable

content yang dapat dibaca oleh mesin penelusur dan siap untuk dilakukan

indexi

http://flaviaclothing.com/


Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Kesimpulan

• website ini menerapkan SEO Ultimate merupakan tools plugin yang ada dalam

website yang berguna untuk memudahkan mesin penelusur dalam mencari setiap

kata yang ada dalam page yang terpisah

• Dalam Implementasi Hybrid Modified MCDM Models di dalam SEO untuk situs

http://flaviaclothing.com, peneliti akan mengambil kriteria dalam penilaian dari

penelitian [3]. Kriteria tersebut antara lain desain website, Meta tags, dan pemilihan

keyword untuk internal website optimization. Sedangkan untuk external website

optimization mempunyai kriteria site guide, sosial media, dan linkage

• Adanya SEO pada proses audit dapat membantu para pengunjung situs

mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Penelitian selanjutnya diharapkan

dapat mengkombinasikan berbagai model SEO seperti whitehat dan blackhat SEO

agar dapat memenangkan market penjualan melalui mesin penelusur
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Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Pada jurnal ini penulis melakukan Analisis
Penerapan SEO (Search Engine Optimization)
dan SMO (Social Media Optimization) Pada
Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan
untuk Meningkatkan Peringkat di Search
Engine yang bertujuan untuk meningkatkan
website berada diposisi teratas atau halaman
pertama search engine serta menambah
tingkat popularitas website di social media.
Analisis website fakultas di UAD akan
diterapkan dengan dua metode dan beberapa
tahapan. Metode yang digunakan adalah SEO
dan SMO.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Di kalangan civitas akademika, website banyak digunakan
untuk menyampaikan informasi dan media pembelajaran.
Website fakultas merupakan salah satu media informasi
yang menjadi subdomain dari website utama universitas.
Informasi yang disajikan lebih spesifik dalam lingkup. Salah
satu sumber untuk mendapatkan pengunjung website
dengan menggunakan search engine. Website akan
muncul di pencarian search engine memerlukan teknik
tertentu. Dan teknik ini dinamakan SEO (Search Engine
Optimization). Dengan teknik SEO maka akan
memungkinkan sebuah website mendapat peringkat
teratas di Search Engine. Selain metode SEO yang sudah
dilakukan pada penelitian yang ada. Ada juga teknik untuk
mendapat kepopuleran suatu website yaitu dengan SMO
(Social Media Optimation). Penerapan SMO pada website
menjadi solusi alternatif untuk menaikan jumlah
pengunjung melalui social media.
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Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Metode Penelitian

• Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi, teknik wawancara dan studi pustaka

• Tahap Persiapan
Tahap persiapan ini adalah tahap untuk melakukan persiapan analisis
website fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Tahap Pelaksanaan

• Pengukuran Awal
Dilakukan pengukuran tahap awal serta observasi
mengenai SEO dan SMO yang ada dalam website
Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Optimasi
Langkah tahap optimasi akan dilakukan dengan melihat
dari pengamatan dan observasi yang dilakukan di
tahap pengukuran awal sehingga website fakutas di
Universitas Ahmad Dahlan mengalami perbaikan dari segi
SEO dan SMO.

• Pengukuran Akhir
Pengukuran tahap akhir dilakukan setelah proses tahap
optimasi selesai. Pengukuran ini didasarkan dari
pengukuran Tahap awal dengan pengukuran setelah
dioptimasi. Pengukuran ini untuk menentukan tingkat
keberhasilan daritahap optimasi.
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Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Metode Penelitian (lanjutan)

• Pengujian

Dilakukan dengan melakukan

Pretest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan analisis
penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja website
di search engine.

Posttest Posttest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan
analisis penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja
website di search engine.

Nilai T Uji nilai T adalah uji statistik yang digunakan untuk
menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Dalam
penelitian ini digunakan uji t-test berpasangan (Paired-Samples
T-Test) untuk mengetahui peningkatan kinerja website fakultas
di UAD sebelum dan sesudah dilakukan optimasi.

• Hasil Penelitian
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Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Analisis Penerapan SEO

• Optimasi

Tahapan optimasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Secara
garis besar SEO dan SMO mempunyai tahap tersendiri dalam
optimasi yang dilakukan. Pada parameter SEO dan SMO
dilakukan dengan tahapan awal menginstall plugin yang
dibutuhkan.

• Pengukuran Akhir

Pada tahap pengukuran akhir merupakan pengukuran
yang dilakukan guna untuk mengetahui kondisi website
setelah di optimasi dengan parameter-parameter SEO
danSMO yang telah ditentukan.
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Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
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Kesimpulan

 Telah dilakukan optimasi yang
dapat meningkatkan kinerja website
fakultas di Universitas Ahmad
Dahlan.

 Berdasarkan uji t menggunakan
SPSS paired t-test yang telah
dilakukan denganmembandingakan
dua sample yang didapat dari
pretest dan posttest, didapat nilai t
hitung = - 5.131 dan nilai -p = 0.03
< 0.05 sehingga ditolak. Dari hasil
tersebut maka disimpulkan jika SEO
dan SMO mampu meningkatkan
kinerja peringkat website fakultas di
search engine.
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Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Pada Jurnal ini penulis mengimplementasikan Search 

Engine Optimization (SEO)  pada sebuah website guna

untuk menjadikan website tersebut sebagai media 

promosi. Pada penelitian ini dilakukan pada sebuah

website yang belum dilakukan teknik-teknik dari SEO, 

kemudian dengan menerapkan metode SEO on page 

sepeti optimasi keyword pada title tag, content meta 

pengujian sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan

teknik-teknik SEO mampu meningkatkan SERP 

(Search Engine Results Page) website di mesin pencari

dan berhasil terindek oleh google berada di page kedua

pada bulan kedua dan berhasil terindex di page pertama

dalam pencarian google dengan waktu kurang dari 3 

bulan. 



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Promosi adalah faktor penting dalam pemasaran sebuah
produk, promisi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk
mengenalkan produk yang akan dijual melalui promosi
diharapkan jangkauan pemasaran menjadi semakin luas
dan dapat meningkatkan target penjualan.

Website adalah sebuah aplikasi yang bisa diakses pleh
semua orang diberbagai wiliayah dengan menggunakan
jaringan internet. Sebuah halaman website mempunyai
infromasi dokumenm-dokumen seoerti text, gambar, 
suara, video, menggunakan protokol HTTP.

SEO adalah teknik yang digunakan agar website dapat
dikenal dengan mudah oleh mesin pencari sehingga
dapar meningkatkan pengunjung Website.
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Metode Penelitian
Alur Penelitian
Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah –
masalah yang muncul pada website yang telah ada, 
setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka
memperkaya wawasan untuk memperbaiki masalah-
masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan
analisaanalisa identifikasi masalah dan studi literatur
yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan
perubahan rancangan untuk hasil yang lebih baik, 
tahapan terakhir adalah implementasi website dengan
teknik-teknik SEO yang telah diterapkan. Alur
penelitian seperti gambar berikut ini
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Implementasi

Implementasi dilakukan mengacu pada rancangan teknik SEO yang telah dirancang

Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed, 

waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design 

pada halaman website pada berbagai perangkat. 

Hasil dan Pembahasan

Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan

beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website, 

responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari. 

Implementasi metode Seo On Page

Penerapan dan Implementasi SEO On Page ini meliputi beberapa hal, yaitu :

Optimasi title, title dioptimalisasikan dengan keyword, dimana keyword akan

disisipkan pada character pertama pada title agar tidak terpotong oleh mesin pencari. 

Seperti contoh artikel dengan judul “Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo Snap 

Art Studio” disisipi dengan keyword fotostudio kulon progo ”. Title diambil dari

colom title pada database tabel artikel. Script Program bisa dilihat pada script di 

berikut ini. 
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Penggunaan Meta Description berfungsi untuk menjalankan
secara singkat dan jelas tentang apa isi dari content/ artikel
yang dicari oleh visitor. Meta tag ini membantu web spider 
atau robot search engine dalam mendeskripsikan artikel
dalam web. Meta Description diambil dari colom
Description dari database tabel artikel. Meta Keywords 
berguna untuk menentukan kata kunci pada sebuah content 
agar dapat bersaing di mesin pencari. Kata kunci harus
sesuai dengan isi dari artikel pada web. Meta Keywords ini
juga berfungsi untuk membuat content/artikel lebih cepat
terindeks search engine berdasarkan kata kunci yang 
ditentukan. Meta Keywords diambil dari colom keywords 
pada database tabel artikel.
Penggunaan meta description dan meta keywords dapat
dilihat pada script program berikut ini. 
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Pengujian
Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa
website snapart.studio memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan 
memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran dari
website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar
berikut
ini : 

Tampilan Layout Website dibuat menjadi responsive design, yaitu website 
dapat menyesuaikan tampilan laytou ketika dibuka disemua device.

Teknik-teknik dari Seo telah diuji pada ebsite snapart.studio yang sudah
diopimasi menggunakan metode SEO on page. Hasil pengujian dengan kata 
Studio Foto Kulonprogo berhasilkan menempatkan website tersebbut pada
mesin pencari dengan posisi page ke-2 pada bulan juni 20108 yang 
sebelumnya sama sekali tidak terlacak pada mesin pencari, kemudian pada
bulan juli 2018  naik ke peringkat berada di osisi page pertama.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Kesimpulan

Penerapan teknik SEO On Page dapat

meningkatkan SERP website di mesin pencari dan

mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. 

Website snap.studio yang semula tidak terindex

telah berhasil terindek oleh google berada di page 

pertama dalam pencarian google dengan waktu

kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya

adalah menggunakan optimasi dengan teknik lain 

yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian

website bertahan lama pada halaman page 1.  
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Dalam manajemen pemasaran dikenal istilah bauran
pemasaran (marketing mix) yaitu seperangkat alat pemasaran yang
digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.
Kotler mengklasifikasikan seperangkat alat tersebut ke dalam empat
kelompok yaitu: produk (product), tempat (place), harga (price), dan
promosi (promotion). Keempat alat tersebut lebih dikenal dengan 4P

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan
teknik SEO pada website e- commerce Bima Utomo Waterpark.
Penerapan teknik ini diharapkan dapat meningkatkan trafik pada
website bimautomowaterpark.com dan mendapatkan posisi teratas
pada SERP (Search Engine Result Page) untuk kata kunci tertentu,
sehingga diharapkan dapat memberikan feedback positif yaitu
meningkatkan kunjungan ke Bima Utomo Waterpark.
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Mesin pencari (search engine) adalah salah
satu program komputer yang dirancang khusus untuk
membantu seseorang menemukan file-file yang
disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web
server umum (www) atau komputer sendiri. Search
engine memungkinkan kita untuk meminta content
media dengan kriteria yang spesifik dan memperoleh
daftar file yang memenuhi kriteria tersebut.

E-commerce memiliki arti satu set dinamis
teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang
menghubungkan perusahaan, konsumen, dan
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan
perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang
dilakukan secara elektronik.

SEO (Search Engine Optimization) adalah
serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis
dan bertujuan untuk meningkatkan volume serta
kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju
situs website tertentu dengan memanfaatkan algoritma
mesin pencari tersebut, yang disebut dengan
PageRank.
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Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan
penelitian yang dilakukan, yaitu:
1. Spesifikasi kebutuhan, dalam tahap ini menentukan
kebutuhan pembangunan situs, dan fungsi_x0002_fungsi yang
dibutuhkan
2. Melakukan pembangun situs dan melakukan optimisasi. Pada
tahapan kedua, dilakukan proses installasi. Setelah proses
installasi selesai, dilanjutkan dengan mengoptimasi situs
dengan cara merubah beberapa settingan awal situs.
3. Pre-test SERP (Search Engine Result Page), yaitu kegiatan
yang mengimplementasikan pengujian pada web.
4. Menambahkan SEO plugins pada situs yang telah dibangun.
Dalam kaitannya dengan metode Search Engine Optimization,
ada beberapa plugin yang harus dipasang pada situs yang
telah dibangun sebagai langkah optimisasi. Plugin yang telah
terpasang, pada akhirnya memberikan efek peningkatan trafik
pada situs yang telah dibangun, sebagaimana merupakan
tujuan awal dari penelitian ini.
5. Mendaftarkan situs web ke search engine. Setelah situs web
selesai dibangun, dilakukan submit URL untuk memberitahukan
search engine bahwa terdapat situs baru yang siap
di_x0002_index. 6. Mengidentifikasi hasil dari metode yang
telah diterapkan.

Metode Penelitian
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Penerapan Metode SEO
Pelaksanaan penerapan metode SEO ini, dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:
1) Pemilihan Domain
Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau
email server di internet.
2) Pemilihan Hosting
Hosting adalah ruang dalam server komputer yang di gunakan sebagai penempatan data dan file yang ada. Pada
penelitian ini hosting yang digunakan adalah hosting yang berbayar untuk memaksimalkan stabilitas performa
website dan kecepatan tampilan website di komputer user.
3) Instalasi Tools Pendukung SEO
Proses ini dilakukan dengan instal beberapa tools pendukung SEO. Pada parameter SEO dilakukan dengan
tahapan awal menyiapkan tools SEO yang dibutuhkan sebagai berikut:
a) Riset Jumlah Pencarian Pencarian keyword menggunakan tool Google Keyword Planner untuk mengetahui
jumlah pencariannya pada search engine.
b) Riset Kompetitor Riset kompetitor yaitu menganalisis tingkat persaingan yang ada di hasil pencarian search
engine Google. Tool yang digunakan yaitu mozbar.
c) Google SERP (Search Engine Result Position) Checker
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Bagian penting dari SEO adalah kemampuan untuk mencek peringkat website di
SERP atau hasil pencarian mesin pencari. Tool SERP Checker yang digunakan yaitu
whatmyserp.

4) Parameter SEO
Pada tahap ini dilakukan pencarian item-item parameter SEO yang akan
dioptimalisasidalam penelitian. Pemilihan keyword yang dioptimasi maka keyword
tersebut harus memiliki banyak pencarian dan memiliki persaingan yang rendah.
Tujuannya yaitu agar keyword yang dioptimasi tersebut dapat mendatangkan pencarian
yang banyak sehingga mendapatkan pengunjung yang diinginkan melalui mesin pencari,
kemudian bisa bersaing di halaman pencarian dengan mudah.
Dalam proses optimasi SEO pada website Bima Utomo Waterpark yaitu ada 3 keywords
yang ingin ditargetkan, yaitu: Tabel 1

5) Meta Tag
Meta tag merupakan deskripsi dari website yang terdiri dari beberapa keyword utama.
Deskripsi Meta tag penting karena Google akan menggunakannya sebagai deskripsi dari
halaman web. Menambahkan deskripsi meta tag untuk setiap halaman web merupakan
praktik yang baik ketika Google tidak dapat membuat deskripsi yang baik tentang web.
Meta tag yang digunakan adalah “Bima Utomo Waterpark, bimautomowaterpark.com.
Kami menyediakan fasilitas gazebo gratis, aneka kolam anak, kantin, area outdoor luas,
permainan dan lainnya.”

6) Diagram UML
Berikut ini diagram-diagram UML penerapan SEO pada website Bima Utomo Waterpark:

Tabel 1. Keywords SEO
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Halaman Utama Website

Halaman home adalah halaman pertama
yang muncul saat user membuka website bima
utomowaterpark. Pada halaman home terdapat
beberapa elemen seperti menu yang didesain di bagian
samping kanan web, yang terdiri dari menu tentang
kami, berita dan promosi, fasilitas, galeri foto, hubungi
kami, lokasi kami. Dibagian kiri terdapat logo dari web.

Peletakan Judul Artikel yang SEO Friendly
Peletakan judul yang SEO Friendly berfungsi untuk
mempermudah para visitor menemukan website kita
pada mesin pencari google.
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Penempatan Kata Kunci di dalam Artikel
Penempatan kata kunci yang berulang-ulang

di dalam artikel berfungsi agar algoritma google dapat
dengan mudah menemukan website sesuai dengan
kata kunci yang diketik oleh visitor.

Penempatan Meta Keywords dalam Coding Program
Penempatan Meta Keywords adalah untuk

membantu Google mengenali penekanan pada setiap
berita yang dimuat oleh blog ataupun website berita.
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Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil keyword waterpark medan berada di
posisi ke-11 di pencarian google, keyword bima utomo di posisi ke-4 dan keyword bima
utomo waterpark di posisike-5 di pencarian google.
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KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan
beberapa hasil sebagai berikut:
1. Pembuatan website bisnis/usaha dapat
meningkatkan popularitas bisnis secara online melalui
pencarian di mesin pencari.
2. Teknik SEO dapat dioptimalkan untuk meningkatkan
popularitas website Bima Utomo Waterpark pada mesin
pencari google.
3. Pemilihan kata kunci/keyword yang tepat dapat
membantu kecepatan pencarian produk maupun jasa,
sehingga dapat meningkatkan brand awareness dari
produk/jasa tersebut secara online.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan
memanfaatkan teknik SEO yang lebih advance untuk
dapat meningkatkan sensitifitas mesin pencari terhadap
kata kunci organic maupun non organic yang telah
ditetapkan, sehingga hasil yang diharapkan dapat
bekerja lebih optimal.

Hasil pencarian dengan kata kunci waterpark medan mendapatkan hasil pada halaman ke-4 di
halaman pencarian google. Hasil ini akan cukup bagus mengingat optimasi kata kunci ini baru
dilakukan selama 1 bulan dan akan lebih optimal jika posting artikel dilakukan lebih intensif.







Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid
Modified MCDM untuk Peningkatan Peringkat Dan 

Trafik Kunjungan Website UMKM

Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 01, Maret 2019

Pada era teknologi seperti zaman saat ini, banyak Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) sudah memanfaatkan teknologi untuk
mengembangkan bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat
berupa website dengan company profile dan toko onlinenya,
penggunaan akun sosial media untuk berjualan dan sarana promosi,
serta penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi dengan
pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai media promosi
dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak yang menggunakan
Search engine Optimization (SEO) untuk mencapai peringkat paling atas
dalam mesin pencari website atau Search engine



 Contoh UMKM

Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 01, Maret 2019

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah
istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.
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 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini akan menganalisis hasil dari penelitian
sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan website UMKM yang baru dan yang sudah ada
sebelumnya untuk dibandingkan dalam pemeringkatan di Search
engine

 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat
pencarian bisnis UMKM yang baru dibentuk dan yang sudah
berkembang sebelumnya di dalam Search engine. Peningkatkan
peringkat pencarian dalam Search engine nantinya akan membantu
bisnis UMKM mendapatkan pelanggan baru. Hasil akhir dari
penelitian ini untuk bantu keberlangsungan UMKM yang ada di
Indonesia
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 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model
pembuatan keputusan, termasuk percobaan pembuatan 86
keputusan dan laboratorium evaluasi (DEMATEL), Proses jaringan
analitik berbasis DEMATEL (disebut DANP).

 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian yang dilakukan menganalisis strategi optimasi
Search engine menggunakan Data Mining. Hasil penelitian ini
menampilkan beberapa gambar simulasi dalam semua strategi
optimisasi mesin pencari. Strategi optimasi mesin pencari dapat
mencapai identifikasi yang sangat akurat dari kategori informasi,
mendapatkan hasil yang ideal dalam mesin pencari optimasi
hasilnya
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 Dampak Positif & Negatif

Penelitian ini juga membahas dampak peringkat situs web
yang positif dan negatif dan bagaimana peringkat tersebut dapat
terjadi serta dapat ditingkatkan dengan mengadopsi praktik yang
SEOfriendly.
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 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
perhitungan kuantitatif yang melibatkan perhitungan jumlah pengunjung pada situs
dengan menggunakan Search Engine Result Page (SERP) yang dipunyai oleh Google.

Pembangunan Site UMKM
http://flaviaclothing.com

Site Audit

On Page Optimizataion

Implementation Hybrid Modified 
MCDM Model

Off Page Optimizataion

Analisis Hasil Search 
Engine
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Alur Metode Penelitian yang digambarkan pada Gambar di atas
memiliki beberapa langkah sebagai berikut :

 Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing Site UMKM

Di dalam proses ini akan dibangun sebuah website UMKM yang
baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian ini.
website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress
dimana pembangunan ini juga memperhatikan aspek SEO disetiap
halaman yang
dibangunnya.

 Site Audit

Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai
bahan penelitian ini. Proses audit yang ada di dalam penelitian ini
ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal Links, Average
Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and
Ajax), Google banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta
tags, Competitor Analysis, Search engine Page Results.

 On Page Optimization

Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk
mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs
pada tahap 2. Kegiatan utama dalam fase ini adalah penelitian
kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan oleh
analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien.
Setelah ini, situs web harus diisi secara internal dengan kata kunci
dengan menerapkannya di tempat di manamana yaitu, dalam
judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web.
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 Implementasi Hybrid Modified MCDM Models

Bagian ini mengimplementasi Hybrid Modified MCDM Models
dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

 Analisis Hasil Search engine

Di dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai peringkat
website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu
Google, Yahoo, dan Bing.

 Off Page Optimization

Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik yang
melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet
untuk meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang
lebih baik di Search Engine Results Page (SERP). Strategi
pengoptimalan di luar halaman harus dikembangkan berdasarkan
pada SERP dan analisis pesaing yang dilakukan selama audit. Itu
Proses utama dalam fase ini adalah membangun link atau disebut
dengan backlinks generation.

Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan
pada situs http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan
peningkatan hasil pencarian dalam search engine. Pada akhir
penelitian diharapkan situs UMKM ini mendapatkan hasil pencarian di
halaman pertama dalam pencarian di search engine Google, Yahoo,
dan Bing.
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 Pembahasan Materi

Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website
mengenai penjualan pakaian wanita dalam situs
http://flaviaclothing.com. Situs ini menjual pakaian wanita
mulai dari atasan, jeans, dan pakaian luar seperti sweater atau
cardigan.

 Gambar 2
Diatas menunjukkan bahwa situs http://flaviaclothing.com telah
berhasil dibuat dan mempunyai fungsi sebagai toko online.
Pengujian mengenai sistem toko online dalam website ini telah
dilakukan dan mendapatkan hasil yang prima dan siap untuk
dipakai oleh umum
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 Grafik pengunjung Website

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya
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 Grafik pengunjung Website

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya



Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM
dapat Peningkatan Peringkat dan Trafik Kunjungan Website UMKM.
Penelitian ini membuktikan bahwa SEO sangatlah penting untuk
menaikkan ranking pencarian dalam website dan menaikkan jumlah
pengunjung website setiap minggunya.
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ANALISIS DAN PENERAPAN SEARCHENGINE OPTIMIZATIONPADA
WEBSITEMENGGUNAKAN METODE WHITE HAT SEO(STUDI KASUS DI
PT.SURYAPUTRA ADIPRADANA)



Pendahuluan
Berdasarkan data dari worldwidewebsizepada tanggal 20 Mei 2017 (WorldWebSize,
2017), menunjukan setidaknya terdapat kurang lebih 4.47 miliar halaman yang terdaftar
dalam World Wide Web, baik yang dimiliki oleh suatu organisasi maupun yang dimiliki
perorangan, menjadikan website sebagai salah satu media yang sangat penting dalam
menampilkaninformasi, dengan begitu banyaknya website yang bermunculan, maka
kesempatan untuk mendapatkan pengunjung juga akan menjadi lebih berat.
PT Suryaputra Adipradana merupakan sebuah PO yang bergerak di bidang jasa
transportasi bus pariwisata. PT Suryaputra Adipradana memiliki beberapa website yang
dapat diakses secara online, salah satunya yaitu infohargasewabus.com.
SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimizationyang berarti proses untuk
mempengaruhi visibilitas situs webatauhalaman webdidalam sistem pencari yang
bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin
pencari menuju situs webtertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau
algoritma mesin pencari



WhiteHatSEO yang mengacu kepada penggunaan strategi
dalam optimalisasi, tehnik dan taktik yang mengikuti aturan
dari mesin pencari itu sendiri. Dengan penggunaan metode
white hat seo dalam melakukan onpage dan offpage
optimization diharapkan dapat memberikan website peluang
yang besar untuk menempati halaman pertama (page one)
pada serp sesuai dengan aturan dari search engine(search
engine guidelines) itu sendiri

Metode Teknik SEO : WhiteHatSEO



Cara kerja Search Engine

Search Engine Google memiliki
software yang bernama Web
Crawlers atau disebut juga
Googlebot. Cara kerja Software ini,
yaitu mengambil halaman-halaman
websitesecara otomatis dengan
mengikuti setiap link bersifat
Dofollow. Kemudian setiap
halaman tersebut akan dianalisa
untuk dapat menentukan cara
indeks, seperti pembacaan teks
pada judul, subjudul, dan bagian
khusus yang disebut Meta Tag



Contoh studi kasus penerapan SEO (Search 
Engine Optimization)
Universitas Carleton mendapatkan hasil yang cukup bagus di
hasil penelusuran search engine google, yaitu sebagai berikut :
1. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liberal Arts

(dengan total penelusuran sebanyak 580.000 pencarian)
2. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liveral Arts

College
3. Ranking pertama dengan kata kunci Liberal Arts Minessota
4. Ranking sembilan dengan kata kunci Minessota College.jl



Tools yang digunakan

• Google AnalyticsGoogle
Analytics merupakan salah satu perangkat gratis dari

Google yang akan menunjukkan jumlah orang yang
mengunjungi situs serta cara pengunjung tersebut
menjelajahinya (Enterprise, 2017)



Langkah Penelitian

Analisis Teknik SEO
Analisis Hosting
Robot Crawl Control
Analisis Onpage
Analisis Offpage
Implementasi Dan 

Pengujian
Submit Website kedalam

Search Engine Google



Pengecekan indeks website di search engine 
google

Terlihat berdasarkan pada gambar website infohargasewabus.com telah
terindeks di google.



Data Hasil Analisis Pengunjung

Terlihat peningkatan secara
signifikan pada bulan juli
setelah dilakukannya
penerapan SEO dengan
menggunakan metode White
Hat SEO pada website
infohargasewabus.com



Kesimpulan

• Maka hasil dari analisis dan penerapan pada salah satu website PT.
Suryaputra Adipradana dengan domain infohargasewabus.com yaitu website
telah memenuhi kaidah dari teknik SEO sesuai dengan penerapan dari
metode White Hat SEO mulai dari segi onpage sepertipenetapan title tags,
meta description, struktur url, optimalisasi gambar, dan optimalisasi konten
pada halaman website yang berhasil membantu website
infohargasewabus.com untuk muncul di search engine result page (serp) dan
dari segi offpage seperti penetapan link building dengan langkah penetapan
internal link serta penautan backlink yang berhasil memudahkan website
infohargasewabus.comuntuk menduduki peringkat pertama di search engine
google dengan kata kunci yang ditargetkan yaitu info harga sewa bus di
cirebon.



References :

• http://jurnal.lpkia.ac.id/index.php/jti/article/view/22
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IMPLEMENTASI WEBSITE 
BERBASIS SEARCH ENGINE 
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SEBAGAI MEDIA PROMOSI
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PENDAHULUAN

• Kemajuan teknologi informasi berkembang secara pesat di berbagai bidang kehidupan(Tendean, Rumokoy, &
Program, 2018). Internet adalah salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi mempunyai efek dan
pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, dengan internet manusia bisa berkomunikasi tanpa batas
diberbagai wilayah di dunia, jumlah pengguna internet semakin meningkat secara signifikan setiap tahun (A.
Riyanto, 2018).

• Website salah satu teknologi internet tidak hanya sebagai media informasi tetapi menjadi proses pendukung
bisnis perusahaan seperti penjualan produk dan jasa secara online(Hidayat, Marlina, & Utami, 2017), akan tetapi
penjualan melalui website belum cukup efektif jika tidak didukung dengan strategi promosi yang baik. SEO
(Search Engine Optimization) adalah salah satu teknik promosi dengan cara memanfaatkan pengoptimalan mesin

• pencari agar website yang sudah kita buat berada diperingkat teratas atau halaman pertama (first page)
(Halilintar & Ariyus, 2018) sebuah halaman mesin pencari.



METODE PENELITIAN
ALUR PENELITIAN

• Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah – masalah yang muncul pada website 
yang telah ada, setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka memperkaya
wawasan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan analisa-analisa identifikasi masalah dan 
studi literatur yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan perubahan rancangan
untuk hasil yang lebih baik, tahapan terakhir adalah implementasi website dengan teknik-
teknik SEO yang telah diterapkan. Alur penelitian seperti gambar dibawah ini : 





IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI DILAKUKAN MENGACU PADA RANCANGAN TEKNIK SEO YANG TELAH DIRANCANG. 

Pengujian
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed,
waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design
pada halaman website pada berbagai perangkat.

3. Hasil dan Pembahasan
Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan
beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website,
responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari.



Script 1.Tag H2

<h2 class="detail-title color-dark-2">Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo - Snap Art</h2>

Pada Halaman Home Title artikel akan menggunakan tag H2 <h2>. seperti terlihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 2. Hasil Tag H2

Optimasi URL, dengan menyisipkan keyword utama sebagai contoh diatas menggunakan keyword



PENGUJIAN

• Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa website snapart.studio
memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran
dari website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar ber

• ikut ini :



KESIMPULAN 

• Penerapan teknik SEO On Page dapat meningkatkan SERP website di mesin pencari dan
mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. Website snap.studio yang semula tidak
terindex telah berhasil terindek oleh google berada di page pertama dalam pencarian
google dengan waktu kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya adalah
menggunakan optimasi dengan teknik lain yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian
website bertahan lama pada halaman page 1.



REFERENSI
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Search Engine Optimization atau SEO
adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat
teratas di hasil pencarian.
Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat meningkatkan
peringkat situs Anda dan menghemat waktu, tapi juga berisiko tinggi
terhadap situs dan reputasi.

Apa Itu SEO ?



SEO dalam IT Audit
SEO dalam kaitannya dengan IT Audit adalah melakukan Proses ini
untuk mengaudit website yang dapat meningkatkan peringkat mesin
pencari situs Anda untuk menarik lebih banyak pendapatan, arahan,
dan pengunjung. Audit diselesaikan dengan memeriksa setiap langkah
dalam daftar audit Anda dan menemukan masalah apa pun yang perlu
diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja mesin
pencari halaman.



Bagaimana Cara Melakukan SEO 
Audit pada Website

Untuk Mengaudit SEO pada suatu situs secara benar dapat dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut

1. Mengecek Optimasi on-page

2. Periksa Broken Link atau dead page

3. Pastikan situs anda dapat diindeks oleh search engine

4. Periksa Link profil anda dan bandingkan dengan pesaing

5. Uji kecepatan situs anda



Penerapan SEO dalam Proses IT 
Audit

Analisa Pengaruh Penggunaan Search Engine 
Optimize padaWebsite E-Commerce

Metode yang akan dibahas lebih banyak adalah mengenai teknik
penggunaan optimasi mesin pencarian atau Search Engine
Optimization (SEO) yang akan digunakan untuk meningkatkan trafik
pengunjung pada sebuah halaman website dan juga digunakan agar
sebuah halaman website dapat terdeteksi atau tertelusuri dengan baik
pada sebuah mesin pencari.



1. Teknik Penggunaan Search Engine Optimization (SEO)
 Teknik penggunaan SEO dalam website sendiri dikategorikan menjadi 2 macam 

cara, yaitu : on-site optimization dan off-site optimization 
Penggunaan on-site optimization dalam teknik SEO dalam upaya meningkatkan
visibilitas dan juga jumlah kunjungan pada sebuah halaman wesbite, menekankan
pada poin-poin berikut (Hissom, 2010) : 
(1) Penggunaan kata kunci (key words), dimana key words merupakan parameter yang 
sangat populer untuk digunakan dalam mengindentifikasi subjek pencarian halaman
website. 
(2) Penggunaan satuan gramatik key phrase yang terdiri dari minimal 2 kata atau
lebih yang membentuk sebuah kata kunci (key words), dimana kata-kata yang 
digunakan berpotensial untuk digunakan dalam query pencarian sebuah halaman
website. 
(3) Penggunaan metadata yaitu detail data dari sebuah data. Dimana sebuah halaman
website menyertakan metadata dalam bentuk tag-tag. 
(4) Penggunaan hyperlink atau backlink dimana link-link yang digunakan dalam
sebuah halaman website berfungsi sebagai jembatan penghubung antara satu halaman
dengan halaman web yang lainnya baik pada website yang sama ataupun berbeda



2. Site Audit
 Site Audit dalam yang dilakukan berupa : Internal Link, Link Outbound, Site

maps, Image javaScript, MetaTag, dan Page Content
3. On-Site Page Optimization 
 Penggunaan teknik on-site page optimization merujuk pada cara yang digunakan

untuk mengoptimalkan sebuah website atau halaman web tertentu agar dapat
dengan mudah dikenali atau dicari oleh mesin pencarian. Teknik-teknik yang
digunakan meliputi optimasi dari penggunaan teks, gambar, tag-tag, struktur
URL (Uniform Resource Locator), link internal, penggunaan header dan isi konten
dari sebuah halaman web.

4. Pengujian dan Evaluasi SEO PadaWebsite E-Commerce
 Evaluasi dan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini akan

menggunakan website e-commerce yang menggunakan metode bisnis B2C
(Business-to-Consumer) yaitu www.cantikcantiksehat.com. Sedangkan aplikasi
pengujiannya akan menggunakan Google Analytics Tools dan juga Alexa.com
untuk melihat hasil akhir peringkat website setelah dilakukan teknik on-site
optimization dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan terakhir (terhitung
mulai dari bulan juli sampai dengan september 2015). Sedangkan website
www.cantikcantiksehat.com sudah mulai dikembangkan dan diupload mulai
dari bulan September 2014, namun dengan belum menggunakan teknik SEO
apapun.



5. Parameter dan Indikator Kesuksesan Penggunaan SEO Pada
E-Commerce 

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai sebuah pendanda atau
indikator kesuksesan yang dapat dilihat dari oprimasi penggunaan SEO pada sebuah
website e-commerce, parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Data Statistik dari website. 
(2) Trafik terhadap sebuah halaman website

(3) Indeks atau peringkat halaman web. 
(4) Hasil pencarian. 
(5) Jumlah kunjungan (page views) dalam rataan periode tertentu. 
(6) Jumlah pengunjung unik baik berdasarkan counter ataupun statistik IP (Internet 

Protocol) Address. 
(7) Peningkatan hasil atau omset penjualan berdasarkan kata kunci yang dicari oleh 

pengunjung 
Pada bagian pembahasan ini, hasil atau pengaruh dari penggunaan dari teknik SEO yang 
telah digunakan pada website selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan September 
sampai dengan bulan Desember 2014 akan ditampilkan dalam bentuk data tabel. 



Halaman website yang akan digunakan sebagai contoh untuk pengujian teknik SEO pada
website cantikcantiksehat.com terdiri dari 3 halaman dinamis dan 2 halaman statis. Dimana
rincian halaman-halaman website yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

(1) 3 halaman dinamis yang teridiri dari : kategori produk,katalog produk, produk best 
seller. 

(2) 3 halaman statis yang terdiri dari : hubungi kami, cara pembelian. 



Berikut ini adalah data-data yang akan ditampilkan dengan menggunakan bantuan tools
dari alexa.com pada saat website cantikcantiksehat.com sesudah menggunakan teknik
SEO on-site optimization.

Sedangkan data peringkat sebelum menggunakan teknik SEO on-site optimization tidak
dapat ditampilkan, karena pada saat paper ini ditulis data-data pada website
cantikcantiksehat.com sedang di blok oleh pengelola hosting karena masalah
administrasi.
Data peringkat website yang ditampilkan pada gambar diatas merupakan data peringkat
dalam skala global dan tanpa mengelompokkan peringkat sebuah website dalam
kategori-kategori atau kelompok tertentu.



Berikut adalah data statistik yang didapat dari alexa.com untuk grafik
yang menunjukkan jumlah populasi website ecommerce diseluruh
dunia yang telah terdaftar secara resmi, kemudian memiliki market
share dan juga memiliki jumlah pendapatan (market revenue) yang dapat
dikalkulasikan.



Kesimpulan

SEO pada website c-commerce ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan berikut ini :
(1) Penelitian dan penulisan paper ini bertujuan untuk memahami dan juga
mempelajari bagaimana cara kerja mesin pencarian dalam mengenali dan mengindeks
sebuah halaman website, khususnya website e-commerce.
(2) Penggunaan teknik SEO pada website e-commerce memang menunjukkan peningkatan
dalam hal trafik kunjungan dan juga peringkat website. Namun demikian pada akhirnya
jumlah pengunjung yang banyak belum tentu menghasilkan keuntungan atau profit bagi
website e-commerce tersebut.
(3) Untuk mengubah pengujung (visitor) menjadi pelanggan (customer), maka teknik
SEO saja tidaklah cukup. Perlu adanya faktor-faktor pendukung lainnya yang
menunjang kesuksesan sebuah website e-commerce. Beberapa faktor pendukung tesebut
diantaranya adalah : pemilihan produk yang tepat, informasi dan review produk,
kualitas dari produk yang dijual, target sasaran konsumen yang jelas, melakukan
promosi atau diskon dan testimonial dari para pelanggan yang telah melakukan
transaksi pembelian



Source

Crosstechno.com/blog/view/bagaimana-cara-melakukan-
seo-audit-website.
Himawan, dkk, (2015). Analisa Pengaruh Penggunaan Search 
Eingine Optimization PadaWebsite E-Commerce.
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MANFAAT SEO (SEARCH ENGINEE
OPTIMIZATION) DALAM BISNIS IT

 Optimasi pada website lebih dikenal sebagai SEO (Search Engine 
Optimization) yang merupakan kaidah penting agar situs internet lebih
mudah dicari pengguna dengan kata kunci yang diinginkan. Dengan
menerapkan SEO maka website tersebut dapat muncul di halaman
pertama pencairan dan dengan itu diharapkan traffic pengunjung
jugaikut meningkat serta dalam media promosi dapat mendongkrak
angka penjualan.



TEKNIK PENERAPAN METODE SEO
1. SEO ON PAGE

Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi
pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut
rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website



2. SEO OFF PAGE
Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan
diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode optimasi Off page
sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website
lain ke website yang dimaksud. Sebuah backlink dapat dibaratkakan
sebuah rekomendasi, semakin banyak yang merekomendasikan
sebuah website maka akan semakin besar pula website tersebut dalam
mendapatkan perhatian dari mesin pencari



CONTOH KASUS AUDIT SEO SIKAKI.CO.ID

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan
menganalisa langsung sebuah sebuah situs yang beralamat
“sikaki.co.id” yang merupakan sebuah toko online yang menjual
sepatu batik.

 Analisa tersebut digunakan untuk melihat apakah situs tersebut
sudah menerapkan kaidah SEO dengan benar atau belum.

 Dan jika ada yang kurang maka akan dicoba untuk memberikan
rekomendasi untuk memperbaikinya



FLOWCHART OPTIMASI SEO



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID / 
KATALOG



TAMPILAN INSTAGRAM 
@SIKAKISEPATUBATIKJOGJA



TAMPILAN FACEBOOK SIKAKI SEPATU BATIK



PENGUJIAN PROGRAM
1. Metachecker untuk analisis relevansi kata kunci dengan isi halaman.



2. PageSpeed Insight untuk analisa kecepatan loading sebuah
halaman website.

PENGUJIAN PROGRAM



3. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Google



4. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Bing



KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan
bahwa penggunaan metode SEO sudah meningkatkan kualitas
website
1. Dari percobaan diatas membuktikan bahwa keyword bisa muncul

dihalaman pertama pencarian. 
2. Diharapkan dengan muncul di halaman pertama dapat

memberikan traffic pengunjung. 
3. Dan tinggal menunggu waktu jika traffic pengunjungnya meningkat

maka angka penjualannya juga meningkat.
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Search Engine Optimization atau SEO
adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat
teratas di hasil pencarian.
Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat meningkatkan
peringkat situs Anda dan menghemat waktu, tapi juga berisiko tinggi
terhadap situs dan reputasi.

Apa Itu SEO ?



SEO dalam IT Audit
SEO dalam kaitannya dengan IT Audit adalah melakukan Proses ini
untuk mengaudit website yang dapat meningkatkan peringkat mesin
pencari situs Anda untuk menarik lebih banyak pendapatan, arahan,
dan pengunjung. Audit diselesaikan dengan memeriksa setiap langkah
dalam daftar audit Anda dan menemukan masalah apa pun yang perlu
diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja mesin
pencari halaman.



Bagaimana Cara Melakukan SEO 
Audit pada Website

Untuk Mengaudit SEO pada suatu situs secara benar dapat dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut

1. Mengecek Optimasi on-page

2. Periksa Broken Link atau dead page

3. Pastikan situs anda dapat diindeks oleh search engine

4. Periksa Link profil anda dan bandingkan dengan pesaing

5. Uji kecepatan situs anda



Penerapan SEO dalam Proses IT 
Audit

Analisa Pengaruh Penggunaan Search Engine 
Optimize padaWebsite E-Commerce

Metode yang akan dibahas lebih banyak adalah mengenai teknik
penggunaan optimasi mesin pencarian atau Search Engine
Optimization (SEO) yang akan digunakan untuk meningkatkan trafik
pengunjung pada sebuah halaman website dan juga digunakan agar
sebuah halaman website dapat terdeteksi atau tertelusuri dengan baik
pada sebuah mesin pencari.



1. Teknik Penggunaan Search Engine Optimization (SEO)
 Teknik penggunaan SEO dalam website sendiri dikategorikan menjadi 2 macam 

cara, yaitu : on-site optimization dan off-site optimization 
Penggunaan on-site optimization dalam teknik SEO dalam upaya meningkatkan
visibilitas dan juga jumlah kunjungan pada sebuah halaman wesbite, menekankan
pada poin-poin berikut (Hissom, 2010) : 
(1) Penggunaan kata kunci (key words), dimana key words merupakan parameter yang 
sangat populer untuk digunakan dalam mengindentifikasi subjek pencarian halaman
website. 
(2) Penggunaan satuan gramatik key phrase yang terdiri dari minimal 2 kata atau
lebih yang membentuk sebuah kata kunci (key words), dimana kata-kata yang 
digunakan berpotensial untuk digunakan dalam query pencarian sebuah halaman
website. 
(3) Penggunaan metadata yaitu detail data dari sebuah data. Dimana sebuah halaman
website menyertakan metadata dalam bentuk tag-tag. 
(4) Penggunaan hyperlink atau backlink dimana link-link yang digunakan dalam
sebuah halaman website berfungsi sebagai jembatan penghubung antara satu halaman
dengan halaman web yang lainnya baik pada website yang sama ataupun berbeda



2. Site Audit
 Site Audit dalam yang dilakukan berupa : Internal Link, Link Outbound, Site

maps, Image javaScript, MetaTag, dan Page Content
3. On-Site Page Optimization 
 Penggunaan teknik on-site page optimization merujuk pada cara yang digunakan

untuk mengoptimalkan sebuah website atau halaman web tertentu agar dapat
dengan mudah dikenali atau dicari oleh mesin pencarian. Teknik-teknik yang
digunakan meliputi optimasi dari penggunaan teks, gambar, tag-tag, struktur
URL (Uniform Resource Locator), link internal, penggunaan header dan isi konten
dari sebuah halaman web.

4. Pengujian dan Evaluasi SEO PadaWebsite E-Commerce
 Evaluasi dan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini akan

menggunakan website e-commerce yang menggunakan metode bisnis B2C
(Business-to-Consumer) yaitu www.cantikcantiksehat.com. Sedangkan aplikasi
pengujiannya akan menggunakan Google Analytics Tools dan juga Alexa.com
untuk melihat hasil akhir peringkat website setelah dilakukan teknik on-site
optimization dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan terakhir (terhitung
mulai dari bulan juli sampai dengan september 2015). Sedangkan website
www.cantikcantiksehat.com sudah mulai dikembangkan dan diupload mulai
dari bulan September 2014, namun dengan belum menggunakan teknik SEO
apapun.



5. Parameter dan Indikator Kesuksesan Penggunaan SEO Pada
E-Commerce 

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai sebuah pendanda atau
indikator kesuksesan yang dapat dilihat dari oprimasi penggunaan SEO pada sebuah
website e-commerce, parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Data Statistik dari website. 
(2) Trafik terhadap sebuah halaman website

(3) Indeks atau peringkat halaman web. 
(4) Hasil pencarian. 
(5) Jumlah kunjungan (page views) dalam rataan periode tertentu. 
(6) Jumlah pengunjung unik baik berdasarkan counter ataupun statistik IP (Internet 

Protocol) Address. 
(7) Peningkatan hasil atau omset penjualan berdasarkan kata kunci yang dicari oleh 

pengunjung 
Pada bagian pembahasan ini, hasil atau pengaruh dari penggunaan dari teknik SEO yang 
telah digunakan pada website selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan September 
sampai dengan bulan Desember 2014 akan ditampilkan dalam bentuk data tabel. 



Halaman website yang akan digunakan sebagai contoh untuk pengujian teknik SEO pada
website cantikcantiksehat.com terdiri dari 3 halaman dinamis dan 2 halaman statis. Dimana
rincian halaman-halaman website yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

(1) 3 halaman dinamis yang teridiri dari : kategori produk,katalog produk, produk best 
seller. 

(2) 3 halaman statis yang terdiri dari : hubungi kami, cara pembelian. 



Berikut ini adalah data-data yang akan ditampilkan dengan menggunakan bantuan tools
dari alexa.com pada saat website cantikcantiksehat.com sesudah menggunakan teknik
SEO on-site optimization.

Sedangkan data peringkat sebelum menggunakan teknik SEO on-site optimization tidak
dapat ditampilkan, karena pada saat paper ini ditulis data-data pada website
cantikcantiksehat.com sedang di blok oleh pengelola hosting karena masalah
administrasi.
Data peringkat website yang ditampilkan pada gambar diatas merupakan data peringkat
dalam skala global dan tanpa mengelompokkan peringkat sebuah website dalam
kategori-kategori atau kelompok tertentu.



Berikut adalah data statistik yang didapat dari alexa.com untuk grafik
yang menunjukkan jumlah populasi website ecommerce diseluruh
dunia yang telah terdaftar secara resmi, kemudian memiliki market
share dan juga memiliki jumlah pendapatan (market revenue) yang dapat
dikalkulasikan.



Kesimpulan

SEO pada website c-commerce ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan berikut ini :
(1) Penelitian dan penulisan paper ini bertujuan untuk memahami dan juga
mempelajari bagaimana cara kerja mesin pencarian dalam mengenali dan mengindeks
sebuah halaman website, khususnya website e-commerce.
(2) Penggunaan teknik SEO pada website e-commerce memang menunjukkan peningkatan
dalam hal trafik kunjungan dan juga peringkat website. Namun demikian pada akhirnya
jumlah pengunjung yang banyak belum tentu menghasilkan keuntungan atau profit bagi
website e-commerce tersebut.
(3) Untuk mengubah pengujung (visitor) menjadi pelanggan (customer), maka teknik
SEO saja tidaklah cukup. Perlu adanya faktor-faktor pendukung lainnya yang
menunjang kesuksesan sebuah website e-commerce. Beberapa faktor pendukung tesebut
diantaranya adalah : pemilihan produk yang tepat, informasi dan review produk,
kualitas dari produk yang dijual, target sasaran konsumen yang jelas, melakukan
promosi atau diskon dan testimonial dari para pelanggan yang telah melakukan
transaksi pembelian



Source

Crosstechno.com/blog/view/bagaimana-cara-melakukan-
seo-audit-website.
Himawan, dkk, (2015). Analisa Pengaruh Penggunaan Search 
Eingine Optimization PadaWebsite E-Commerce.
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Search Engine Optimization atau SEO
adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat
teratas di hasil pencarian.
Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat meningkatkan
peringkat situs Anda dan menghemat waktu, tapi juga berisiko tinggi
terhadap situs dan reputasi.

Apa Itu SEO ?



SEO dalam IT Audit
SEO dalam kaitannya dengan IT Audit adalah melakukan Proses ini
untuk mengaudit website yang dapat meningkatkan peringkat mesin
pencari situs Anda untuk menarik lebih banyak pendapatan, arahan,
dan pengunjung. Audit diselesaikan dengan memeriksa setiap langkah
dalam daftar audit Anda dan menemukan masalah apa pun yang perlu
diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja mesin
pencari halaman.



Bagaimana Cara Melakukan SEO 
Audit pada Website

Untuk Mengaudit SEO pada suatu situs secara benar dapat dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut

1. Mengecek Optimasi on-page

2. Periksa Broken Link atau dead page

3. Pastikan situs anda dapat diindeks oleh search engine

4. Periksa Link profil anda dan bandingkan dengan pesaing

5. Uji kecepatan situs anda



Penerapan SEO dalam Proses IT 
Audit

Analisa Pengaruh Penggunaan Search Engine 
Optimize padaWebsite E-Commerce

Metode yang akan dibahas lebih banyak adalah mengenai teknik
penggunaan optimasi mesin pencarian atau Search Engine
Optimization (SEO) yang akan digunakan untuk meningkatkan trafik
pengunjung pada sebuah halaman website dan juga digunakan agar
sebuah halaman website dapat terdeteksi atau tertelusuri dengan baik
pada sebuah mesin pencari.



1. Teknik Penggunaan Search Engine Optimization (SEO)
 Teknik penggunaan SEO dalam website sendiri dikategorikan menjadi 2 macam 

cara, yaitu : on-site optimization dan off-site optimization 
Penggunaan on-site optimization dalam teknik SEO dalam upaya meningkatkan
visibilitas dan juga jumlah kunjungan pada sebuah halaman wesbite, menekankan
pada poin-poin berikut (Hissom, 2010) : 
(1) Penggunaan kata kunci (key words), dimana key words merupakan parameter yang 
sangat populer untuk digunakan dalam mengindentifikasi subjek pencarian halaman
website. 
(2) Penggunaan satuan gramatik key phrase yang terdiri dari minimal 2 kata atau
lebih yang membentuk sebuah kata kunci (key words), dimana kata-kata yang 
digunakan berpotensial untuk digunakan dalam query pencarian sebuah halaman
website. 
(3) Penggunaan metadata yaitu detail data dari sebuah data. Dimana sebuah halaman
website menyertakan metadata dalam bentuk tag-tag. 
(4) Penggunaan hyperlink atau backlink dimana link-link yang digunakan dalam
sebuah halaman website berfungsi sebagai jembatan penghubung antara satu halaman
dengan halaman web yang lainnya baik pada website yang sama ataupun berbeda



2. Site Audit
 Site Audit dalam yang dilakukan berupa : Internal Link, Link Outbound, Site

maps, Image javaScript, MetaTag, dan Page Content
3. On-Site Page Optimization 
 Penggunaan teknik on-site page optimization merujuk pada cara yang digunakan

untuk mengoptimalkan sebuah website atau halaman web tertentu agar dapat
dengan mudah dikenali atau dicari oleh mesin pencarian. Teknik-teknik yang
digunakan meliputi optimasi dari penggunaan teks, gambar, tag-tag, struktur
URL (Uniform Resource Locator), link internal, penggunaan header dan isi konten
dari sebuah halaman web.

4. Pengujian dan Evaluasi SEO PadaWebsite E-Commerce
 Evaluasi dan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini akan

menggunakan website e-commerce yang menggunakan metode bisnis B2C
(Business-to-Consumer) yaitu www.cantikcantiksehat.com. Sedangkan aplikasi
pengujiannya akan menggunakan Google Analytics Tools dan juga Alexa.com
untuk melihat hasil akhir peringkat website setelah dilakukan teknik on-site
optimization dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan terakhir (terhitung
mulai dari bulan juli sampai dengan september 2015). Sedangkan website
www.cantikcantiksehat.com sudah mulai dikembangkan dan diupload mulai
dari bulan September 2014, namun dengan belum menggunakan teknik SEO
apapun.



5. Parameter dan Indikator Kesuksesan Penggunaan SEO Pada
E-Commerce 

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai sebuah pendanda atau
indikator kesuksesan yang dapat dilihat dari oprimasi penggunaan SEO pada sebuah
website e-commerce, parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Data Statistik dari website. 
(2) Trafik terhadap sebuah halaman website

(3) Indeks atau peringkat halaman web. 
(4) Hasil pencarian. 
(5) Jumlah kunjungan (page views) dalam rataan periode tertentu. 
(6) Jumlah pengunjung unik baik berdasarkan counter ataupun statistik IP (Internet 

Protocol) Address. 
(7) Peningkatan hasil atau omset penjualan berdasarkan kata kunci yang dicari oleh 

pengunjung 
Pada bagian pembahasan ini, hasil atau pengaruh dari penggunaan dari teknik SEO yang 
telah digunakan pada website selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan September 
sampai dengan bulan Desember 2014 akan ditampilkan dalam bentuk data tabel. 



Halaman website yang akan digunakan sebagai contoh untuk pengujian teknik SEO pada
website cantikcantiksehat.com terdiri dari 3 halaman dinamis dan 2 halaman statis. Dimana
rincian halaman-halaman website yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

(1) 3 halaman dinamis yang teridiri dari : kategori produk,katalog produk, produk best 
seller. 

(2) 3 halaman statis yang terdiri dari : hubungi kami, cara pembelian. 



Berikut ini adalah data-data yang akan ditampilkan dengan menggunakan bantuan tools
dari alexa.com pada saat website cantikcantiksehat.com sesudah menggunakan teknik
SEO on-site optimization.

Sedangkan data peringkat sebelum menggunakan teknik SEO on-site optimization tidak
dapat ditampilkan, karena pada saat paper ini ditulis data-data pada website
cantikcantiksehat.com sedang di blok oleh pengelola hosting karena masalah
administrasi.
Data peringkat website yang ditampilkan pada gambar diatas merupakan data peringkat
dalam skala global dan tanpa mengelompokkan peringkat sebuah website dalam
kategori-kategori atau kelompok tertentu.



Berikut adalah data statistik yang didapat dari alexa.com untuk grafik
yang menunjukkan jumlah populasi website ecommerce diseluruh
dunia yang telah terdaftar secara resmi, kemudian memiliki market
share dan juga memiliki jumlah pendapatan (market revenue) yang dapat
dikalkulasikan.



Kesimpulan

SEO pada website c-commerce ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan berikut ini :
(1) Penelitian dan penulisan paper ini bertujuan untuk memahami dan juga
mempelajari bagaimana cara kerja mesin pencarian dalam mengenali dan mengindeks
sebuah halaman website, khususnya website e-commerce.
(2) Penggunaan teknik SEO pada website e-commerce memang menunjukkan peningkatan
dalam hal trafik kunjungan dan juga peringkat website. Namun demikian pada akhirnya
jumlah pengunjung yang banyak belum tentu menghasilkan keuntungan atau profit bagi
website e-commerce tersebut.
(3) Untuk mengubah pengujung (visitor) menjadi pelanggan (customer), maka teknik
SEO saja tidaklah cukup. Perlu adanya faktor-faktor pendukung lainnya yang
menunjang kesuksesan sebuah website e-commerce. Beberapa faktor pendukung tesebut
diantaranya adalah : pemilihan produk yang tepat, informasi dan review produk,
kualitas dari produk yang dijual, target sasaran konsumen yang jelas, melakukan
promosi atau diskon dan testimonial dari para pelanggan yang telah melakukan
transaksi pembelian



Source

Crosstechno.com/blog/view/bagaimana-cara-melakukan-
seo-audit-website.
Himawan, dkk, (2015). Analisa Pengaruh Penggunaan Search 
Eingine Optimization PadaWebsite E-Commerce.
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MANFAAT SEO (SEARCH ENGINEE
OPTIMIZATION) DALAM BISNIS IT

 Optimasi pada website lebih dikenal sebagai SEO (Search Engine 
Optimization) yang merupakan kaidah penting agar situs internet lebih
mudah dicari pengguna dengan kata kunci yang diinginkan. Dengan
menerapkan SEO maka website tersebut dapat muncul di halaman
pertama pencairan dan dengan itu diharapkan traffic pengunjung
jugaikut meningkat serta dalam media promosi dapat mendongkrak
angka penjualan.



TEKNIK PENERAPAN METODE SEO
1. SEO ON PAGE

Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi
pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut
rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website



2. SEO OFF PAGE
Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan
diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode optimasi Off page
sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website
lain ke website yang dimaksud. Sebuah backlink dapat dibaratkakan
sebuah rekomendasi, semakin banyak yang merekomendasikan
sebuah website maka akan semakin besar pula website tersebut dalam
mendapatkan perhatian dari mesin pencari



CONTOH KASUS AUDIT SEO SIKAKI.CO.ID

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan
menganalisa langsung sebuah sebuah situs yang beralamat
“sikaki.co.id” yang merupakan sebuah toko online yang menjual
sepatu batik.

 Analisa tersebut digunakan untuk melihat apakah situs tersebut
sudah menerapkan kaidah SEO dengan benar atau belum.

 Dan jika ada yang kurang maka akan dicoba untuk memberikan
rekomendasi untuk memperbaikinya



FLOWCHART OPTIMASI SEO



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID / 
KATALOG



TAMPILAN INSTAGRAM 
@SIKAKISEPATUBATIKJOGJA



TAMPILAN FACEBOOK SIKAKI SEPATU BATIK



PENGUJIAN PROGRAM
1. Metachecker untuk analisis relevansi kata kunci dengan isi halaman.



2. PageSpeed Insight untuk analisa kecepatan loading sebuah
halaman website.

PENGUJIAN PROGRAM



3. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Google



4. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Bing



KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan
bahwa penggunaan metode SEO sudah meningkatkan kualitas
website
1. Dari percobaan diatas membuktikan bahwa keyword bisa muncul

dihalaman pertama pencarian. 
2. Diharapkan dengan muncul di halaman pertama dapat

memberikan traffic pengunjung. 
3. Dan tinggal menunggu waktu jika traffic pengunjungnya meningkat

maka angka penjualannya juga meningkat.
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SEJARAH SEO TOOLS

Menurut Danny Sullivan istilah search engine optimization pertama kali 

digunakan pada 26 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam  yang diposting di 

Usenet Pada masa itu algoritme mesin pencari belum terlalu kompleks

sehingga mudah dimanipulasi. 

Versi awal algoritma pencarian didasarkan sepenuhnya pada informasi yang 

disediakan oleh webmaster melalui meta tag pada kode html situs web mereka. 

Meta tag menyediakan informasi tentang konten yang terkandung pada suatu

halaman web dengan serangkaian kata kunci (keyword). Sebagian webmaster 

melakukan manipulasi dengan cara menuliskan katakunci yang tidak sesuai

dengan konten situs yang sesungguhnya, sehingga mesin pencari salah

menempatkan dan memeringkat situs tersebut. Hal ini menyebabkan hasil

pencarian menjadi tidak akurat dan menimbulkan kerugian baik bagi mesin

pencari maupun bagi pengguna internet yang mengharapkan informasi yang 

relevan dan berkualitas



SEO TOOLS

SEO (Search Engine Optimization)
/Optimisasi Mesin Pencari adalah sebuah
proses untuk mempengaruhi tingkat
keterlihatan (visibilitas) sebuah situs web atau
sebuah halaman web di hasil pencarian alami
serta upaya untuk mengoptimasi website
untuk mendapatkan dan membantu
mendapatkan trafik yang tepat. Jadi tidak
hanya fokus pada trafik tinggi, tetapi juga
trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama
website yang dikelola .



Manfaat Seo Tools

1. Meningkatkan popularitas dan otoritas situs

web yang dikelola sehingga mudah dijangkau

oleh calon audience, pengguna informasi, atau

konsumen produk/jasa yang telah di targetkan.

2. Meningkatkan otoritas, brand, dan

kepercayaan konsumen atau komunitas

terhadap perusahaan, professional, atau

personal , sehingga situs yang dikelola menjadi

acuan atau referensi di bidangnya (dengan

syarat situs tersebut memiliki isi yang unik,

bagus, dan berotoritas / authorized contents)



TUJUAN SEO TOOLS

Tujuan SEO yang utama adalah berikut ini:

1. Meningkatkan Volume Trafik Kunjungan Pengguna

Internet Supaya sebanyak-banyaknya pengunjung

mendatangi situs kita dengan menjadi yang paling

banyak diklik (berada di area berwarna merah pada

click heatmap yaitu di bagian separuh halaman di

atas/upper fold, lebih baik lagi menjadi nomor 1 – 3

di SERP). Seperti Google tekankan bahwa halaman

website yang memiliki konten yang lebih baik dan

cara kerja teknik SEO yang akurat, akan

mendapatkan rangking yang tinggi.



TUJUAN SEO TOOLS

2. Meningkatkan Kualitas Trafik Kunjungan Calon
Konsumen Produk atau Jasa
Sebanyak mungkin pengunjung tersebut adalah
pengunjung yang ditargetkan sesuai kata kunci
yang akan di pilih, sehingga lalu-lintas / trafik
pengunjung / kunjungan yang datang memang
membutuhkan dan sedang mencari apa-apa yang 
Anda tawarkan di situs tersebut. Hal ini
menciptakan trafik kunjungan yang berkualitas ke
situs yang dikelola ).
3. Mempertahankan Kedua Jenis Trafik di Atas
Secara Berkesinambungan
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Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Contoh kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

yang sudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan

bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat berupa website

dengan company profile dan toko onlinenya, penggunaan akun

sosial media untuk berjualan dan sarana promosi, serta

penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi

dengan pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai

media promosi dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak

yang menggunakan Search engine Optimization (SEO) untuk

mencapai peringkat paling atas dalam mesin pencari website

atau Search engine dan menggunakan Metode Hybrid Modified

MCDM dapat mempengaruhi mesin pencari untuk menentukan

websitemana yang paling cocok dengan pencarian yang ada



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Penjelasan alur metode

• Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing SiteUMKM Di dalam proses ini akan

dibangun sebuah websiteUMKM yang baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian

ini. website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress dimana pembangunan ini juga

memperhatikan aspek SEO disetiap halaman yang akan dibangun

• Site Audit Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai bahan penelitian ini. 

Proses audit yang ada di dalam penelitian ini ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal 

Links, Average Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and Ajax), Google 

banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta tags, Competitor Analysis, Search engine 

Page Results.

• On Page Optimization Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk

mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs pada tahap 2. Kegiatan utama

dalam fase ini adalah penelitian kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan

oleh analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien. Setelah ini, situs web harus

diisi secara internal dengan kata kunci dengan menerapkannya di tempat di mana-mana yaitu, 

dalam judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Implementasi Hybrid Modified MCDM ModelsBagian ini mengimplementasi Hybrid
Modified MCDM Models dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

• Off Page Optimization Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik
yang melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet untuk
meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang lebih baik di Search

• Analisis Hasil Search engineDi dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai
peringkat website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu Google,
Yahoo, dan Bing

• Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan pada situs
http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan peningkatan hasil
pencarian dalam search engine. Pada akhir penelitian diharapkan situs UMKM ini
mendapatkan hasil pencarian di halaman pertama dalam pencarian di search engine
Google, Yahoo, dan Bing.



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website mengenai

penjualan pakaian wanita dalam situs http://flaviaclothing.com

• Tahapan selanjutnya adalah mengaudit site yang akan dioptimalisasi

SEOnya. Dalam audit ini ada 12 hal yang perlu diperhatikan. Tahap ini

memeriksa konten yang dapat dibaca di dalam situs Flavia Clothing. Situs

tersebut memiliki berbagai elemen yang dapat dibaca oleh Google yakni

dari front page, gambar slide, kategori, gambar barang, deskripsibarang,

tentang kami, kontak kami, privacy policy, customer support, pembayaran,

panduan ukuran, dan pengembalian. Situs ini memiliki 12 readable

content yang dapat dibaca oleh mesin penelusur dan siap untuk dilakukan

indexi

http://flaviaclothing.com/


Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Kesimpulan

• website ini menerapkan SEO Ultimate merupakan tools plugin yang ada dalam

website yang berguna untuk memudahkan mesin penelusur dalam mencari setiap

kata yang ada dalam page yang terpisah

• Dalam Implementasi Hybrid Modified MCDM Models di dalam SEO untuk situs

http://flaviaclothing.com, peneliti akan mengambil kriteria dalam penilaian dari

penelitian [3]. Kriteria tersebut antara lain desain website, Meta tags, dan pemilihan

keyword untuk internal website optimization. Sedangkan untuk external website

optimization mempunyai kriteria site guide, sosial media, dan linkage

• Adanya SEO pada proses audit dapat membantu para pengunjung situs

mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Penelitian selanjutnya diharapkan

dapat mengkombinasikan berbagai model SEO seperti whitehat dan blackhat SEO

agar dapat memenangkan market penjualan melalui mesin penelusur
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Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Pada jurnal ini penulis melakukan Analisis
Penerapan SEO (Search Engine Optimization)
dan SMO (Social Media Optimization) Pada
Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan
untuk Meningkatkan Peringkat di Search
Engine yang bertujuan untuk meningkatkan
website berada diposisi teratas atau halaman
pertama search engine serta menambah
tingkat popularitas website di social media.
Analisis website fakultas di UAD akan
diterapkan dengan dua metode dan beberapa
tahapan. Metode yang digunakan adalah SEO
dan SMO.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Di kalangan civitas akademika, website banyak digunakan
untuk menyampaikan informasi dan media pembelajaran.
Website fakultas merupakan salah satu media informasi
yang menjadi subdomain dari website utama universitas.
Informasi yang disajikan lebih spesifik dalam lingkup. Salah
satu sumber untuk mendapatkan pengunjung website
dengan menggunakan search engine. Website akan
muncul di pencarian search engine memerlukan teknik
tertentu. Dan teknik ini dinamakan SEO (Search Engine
Optimization). Dengan teknik SEO maka akan
memungkinkan sebuah website mendapat peringkat
teratas di Search Engine. Selain metode SEO yang sudah
dilakukan pada penelitian yang ada. Ada juga teknik untuk
mendapat kepopuleran suatu website yaitu dengan SMO
(Social Media Optimation). Penerapan SMO pada website
menjadi solusi alternatif untuk menaikan jumlah
pengunjung melalui social media.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Metode Penelitian

• Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi, teknik wawancara dan studi pustaka

• Tahap Persiapan
Tahap persiapan ini adalah tahap untuk melakukan persiapan analisis
website fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Tahap Pelaksanaan

• Pengukuran Awal
Dilakukan pengukuran tahap awal serta observasi
mengenai SEO dan SMO yang ada dalam website
Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Optimasi
Langkah tahap optimasi akan dilakukan dengan melihat
dari pengamatan dan observasi yang dilakukan di
tahap pengukuran awal sehingga website fakutas di
Universitas Ahmad Dahlan mengalami perbaikan dari segi
SEO dan SMO.

• Pengukuran Akhir
Pengukuran tahap akhir dilakukan setelah proses tahap
optimasi selesai. Pengukuran ini didasarkan dari
pengukuran Tahap awal dengan pengukuran setelah
dioptimasi. Pengukuran ini untuk menentukan tingkat
keberhasilan daritahap optimasi.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk 
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Metode Penelitian (lanjutan)

• Pengujian

Dilakukan dengan melakukan

Pretest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan analisis
penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja website
di search engine.

Posttest Posttest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan
analisis penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja
website di search engine.

Nilai T Uji nilai T adalah uji statistik yang digunakan untuk
menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Dalam
penelitian ini digunakan uji t-test berpasangan (Paired-Samples
T-Test) untuk mengetahui peningkatan kinerja website fakultas
di UAD sebelum dan sesudah dilakukan optimasi.

• Hasil Penelitian



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Analisis Penerapan SEO

• Optimasi

Tahapan optimasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Secara
garis besar SEO dan SMO mempunyai tahap tersendiri dalam
optimasi yang dilakukan. Pada parameter SEO dan SMO
dilakukan dengan tahapan awal menginstall plugin yang
dibutuhkan.

• Pengukuran Akhir

Pada tahap pengukuran akhir merupakan pengukuran
yang dilakukan guna untuk mengetahui kondisi website
setelah di optimasi dengan parameter-parameter SEO
danSMO yang telah ditentukan.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Kesimpulan

 Telah dilakukan optimasi yang
dapat meningkatkan kinerja website
fakultas di Universitas Ahmad
Dahlan.

 Berdasarkan uji t menggunakan
SPSS paired t-test yang telah
dilakukan denganmembandingakan
dua sample yang didapat dari
pretest dan posttest, didapat nilai t
hitung = - 5.131 dan nilai -p = 0.03
< 0.05 sehingga ditolak. Dari hasil
tersebut maka disimpulkan jika SEO
dan SMO mampu meningkatkan
kinerja peringkat website fakultas di
search engine.
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Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Pada Jurnal ini penulis mengimplementasikan Search 

Engine Optimization (SEO)  pada sebuah website guna

untuk menjadikan website tersebut sebagai media 

promosi. Pada penelitian ini dilakukan pada sebuah

website yang belum dilakukan teknik-teknik dari SEO, 

kemudian dengan menerapkan metode SEO on page 

sepeti optimasi keyword pada title tag, content meta 

pengujian sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan

teknik-teknik SEO mampu meningkatkan SERP 

(Search Engine Results Page) website di mesin pencari

dan berhasil terindek oleh google berada di page kedua

pada bulan kedua dan berhasil terindex di page pertama

dalam pencarian google dengan waktu kurang dari 3 

bulan. 



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Promosi adalah faktor penting dalam pemasaran sebuah
produk, promisi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk
mengenalkan produk yang akan dijual melalui promosi
diharapkan jangkauan pemasaran menjadi semakin luas
dan dapat meningkatkan target penjualan.

Website adalah sebuah aplikasi yang bisa diakses pleh
semua orang diberbagai wiliayah dengan menggunakan
jaringan internet. Sebuah halaman website mempunyai
infromasi dokumenm-dokumen seoerti text, gambar, 
suara, video, menggunakan protokol HTTP.

SEO adalah teknik yang digunakan agar website dapat
dikenal dengan mudah oleh mesin pencari sehingga
dapar meningkatkan pengunjung Website.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Metode Penelitian
Alur Penelitian
Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah –
masalah yang muncul pada website yang telah ada, 
setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka
memperkaya wawasan untuk memperbaiki masalah-
masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan
analisaanalisa identifikasi masalah dan studi literatur
yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan
perubahan rancangan untuk hasil yang lebih baik, 
tahapan terakhir adalah implementasi website dengan
teknik-teknik SEO yang telah diterapkan. Alur
penelitian seperti gambar berikut ini



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Implementasi

Implementasi dilakukan mengacu pada rancangan teknik SEO yang telah dirancang

Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed, 

waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design 

pada halaman website pada berbagai perangkat. 

Hasil dan Pembahasan

Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan

beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website, 

responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari. 

Implementasi metode Seo On Page

Penerapan dan Implementasi SEO On Page ini meliputi beberapa hal, yaitu :

Optimasi title, title dioptimalisasikan dengan keyword, dimana keyword akan

disisipkan pada character pertama pada title agar tidak terpotong oleh mesin pencari. 

Seperti contoh artikel dengan judul “Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo Snap 

Art Studio” disisipi dengan keyword fotostudio kulon progo ”. Title diambil dari

colom title pada database tabel artikel. Script Program bisa dilihat pada script di 

berikut ini. 



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Penggunaan Meta Description berfungsi untuk menjalankan
secara singkat dan jelas tentang apa isi dari content/ artikel
yang dicari oleh visitor. Meta tag ini membantu web spider 
atau robot search engine dalam mendeskripsikan artikel
dalam web. Meta Description diambil dari colom
Description dari database tabel artikel. Meta Keywords 
berguna untuk menentukan kata kunci pada sebuah content 
agar dapat bersaing di mesin pencari. Kata kunci harus
sesuai dengan isi dari artikel pada web. Meta Keywords ini
juga berfungsi untuk membuat content/artikel lebih cepat
terindeks search engine berdasarkan kata kunci yang 
ditentukan. Meta Keywords diambil dari colom keywords 
pada database tabel artikel.
Penggunaan meta description dan meta keywords dapat
dilihat pada script program berikut ini. 



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Pengujian
Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa
website snapart.studio memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan 
memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran dari
website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar
berikut
ini : 

Tampilan Layout Website dibuat menjadi responsive design, yaitu website 
dapat menyesuaikan tampilan laytou ketika dibuka disemua device.

Teknik-teknik dari Seo telah diuji pada ebsite snapart.studio yang sudah
diopimasi menggunakan metode SEO on page. Hasil pengujian dengan kata 
Studio Foto Kulonprogo berhasilkan menempatkan website tersebbut pada
mesin pencari dengan posisi page ke-2 pada bulan juni 20108 yang 
sebelumnya sama sekali tidak terlacak pada mesin pencari, kemudian pada
bulan juli 2018  naik ke peringkat berada di osisi page pertama.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Kesimpulan

Penerapan teknik SEO On Page dapat

meningkatkan SERP website di mesin pencari dan

mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. 

Website snap.studio yang semula tidak terindex

telah berhasil terindek oleh google berada di page 

pertama dalam pencarian google dengan waktu

kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya

adalah menggunakan optimasi dengan teknik lain 

yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian

website bertahan lama pada halaman page 1.  
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Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Dalam manajemen pemasaran dikenal istilah bauran
pemasaran (marketing mix) yaitu seperangkat alat pemasaran yang
digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.
Kotler mengklasifikasikan seperangkat alat tersebut ke dalam empat
kelompok yaitu: produk (product), tempat (place), harga (price), dan
promosi (promotion). Keempat alat tersebut lebih dikenal dengan 4P

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan
teknik SEO pada website e- commerce Bima Utomo Waterpark.
Penerapan teknik ini diharapkan dapat meningkatkan trafik pada
website bimautomowaterpark.com dan mendapatkan posisi teratas
pada SERP (Search Engine Result Page) untuk kata kunci tertentu,
sehingga diharapkan dapat memberikan feedback positif yaitu
meningkatkan kunjungan ke Bima Utomo Waterpark.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Mesin pencari (search engine) adalah salah
satu program komputer yang dirancang khusus untuk
membantu seseorang menemukan file-file yang
disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web
server umum (www) atau komputer sendiri. Search
engine memungkinkan kita untuk meminta content
media dengan kriteria yang spesifik dan memperoleh
daftar file yang memenuhi kriteria tersebut.

E-commerce memiliki arti satu set dinamis
teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang
menghubungkan perusahaan, konsumen, dan
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan
perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang
dilakukan secara elektronik.

SEO (Search Engine Optimization) adalah
serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis
dan bertujuan untuk meningkatkan volume serta
kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju
situs website tertentu dengan memanfaatkan algoritma
mesin pencari tersebut, yang disebut dengan
PageRank.



Implementasi Website Berbasis Search Engine Optimization 
(SEO) Sebagai Media Promosi

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan
penelitian yang dilakukan, yaitu:
1. Spesifikasi kebutuhan, dalam tahap ini menentukan
kebutuhan pembangunan situs, dan fungsi_x0002_fungsi yang
dibutuhkan
2. Melakukan pembangun situs dan melakukan optimisasi. Pada
tahapan kedua, dilakukan proses installasi. Setelah proses
installasi selesai, dilanjutkan dengan mengoptimasi situs
dengan cara merubah beberapa settingan awal situs.
3. Pre-test SERP (Search Engine Result Page), yaitu kegiatan
yang mengimplementasikan pengujian pada web.
4. Menambahkan SEO plugins pada situs yang telah dibangun.
Dalam kaitannya dengan metode Search Engine Optimization,
ada beberapa plugin yang harus dipasang pada situs yang
telah dibangun sebagai langkah optimisasi. Plugin yang telah
terpasang, pada akhirnya memberikan efek peningkatan trafik
pada situs yang telah dibangun, sebagaimana merupakan
tujuan awal dari penelitian ini.
5. Mendaftarkan situs web ke search engine. Setelah situs web
selesai dibangun, dilakukan submit URL untuk memberitahukan
search engine bahwa terdapat situs baru yang siap
di_x0002_index. 6. Mengidentifikasi hasil dari metode yang
telah diterapkan.

Metode Penelitian



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Penerapan Metode SEO
Pelaksanaan penerapan metode SEO ini, dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:
1) Pemilihan Domain
Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau
email server di internet.
2) Pemilihan Hosting
Hosting adalah ruang dalam server komputer yang di gunakan sebagai penempatan data dan file yang ada. Pada
penelitian ini hosting yang digunakan adalah hosting yang berbayar untuk memaksimalkan stabilitas performa
website dan kecepatan tampilan website di komputer user.
3) Instalasi Tools Pendukung SEO
Proses ini dilakukan dengan instal beberapa tools pendukung SEO. Pada parameter SEO dilakukan dengan
tahapan awal menyiapkan tools SEO yang dibutuhkan sebagai berikut:
a) Riset Jumlah Pencarian Pencarian keyword menggunakan tool Google Keyword Planner untuk mengetahui
jumlah pencariannya pada search engine.
b) Riset Kompetitor Riset kompetitor yaitu menganalisis tingkat persaingan yang ada di hasil pencarian search
engine Google. Tool yang digunakan yaitu mozbar.
c) Google SERP (Search Engine Result Position) Checker



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Bagian penting dari SEO adalah kemampuan untuk mencek peringkat website di
SERP atau hasil pencarian mesin pencari. Tool SERP Checker yang digunakan yaitu
whatmyserp.

4) Parameter SEO
Pada tahap ini dilakukan pencarian item-item parameter SEO yang akan
dioptimalisasidalam penelitian. Pemilihan keyword yang dioptimasi maka keyword
tersebut harus memiliki banyak pencarian dan memiliki persaingan yang rendah.
Tujuannya yaitu agar keyword yang dioptimasi tersebut dapat mendatangkan pencarian
yang banyak sehingga mendapatkan pengunjung yang diinginkan melalui mesin pencari,
kemudian bisa bersaing di halaman pencarian dengan mudah.
Dalam proses optimasi SEO pada website Bima Utomo Waterpark yaitu ada 3 keywords
yang ingin ditargetkan, yaitu: Tabel 1

5) Meta Tag
Meta tag merupakan deskripsi dari website yang terdiri dari beberapa keyword utama.
Deskripsi Meta tag penting karena Google akan menggunakannya sebagai deskripsi dari
halaman web. Menambahkan deskripsi meta tag untuk setiap halaman web merupakan
praktik yang baik ketika Google tidak dapat membuat deskripsi yang baik tentang web.
Meta tag yang digunakan adalah “Bima Utomo Waterpark, bimautomowaterpark.com.
Kami menyediakan fasilitas gazebo gratis, aneka kolam anak, kantin, area outdoor luas,
permainan dan lainnya.”

6) Diagram UML
Berikut ini diagram-diagram UML penerapan SEO pada website Bima Utomo Waterpark:

Tabel 1. Keywords SEO



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Halaman Utama Website

Halaman home adalah halaman pertama
yang muncul saat user membuka website bima
utomowaterpark. Pada halaman home terdapat
beberapa elemen seperti menu yang didesain di bagian
samping kanan web, yang terdiri dari menu tentang
kami, berita dan promosi, fasilitas, galeri foto, hubungi
kami, lokasi kami. Dibagian kiri terdapat logo dari web.

Peletakan Judul Artikel yang SEO Friendly
Peletakan judul yang SEO Friendly berfungsi untuk
mempermudah para visitor menemukan website kita
pada mesin pencari google.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
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Penempatan Kata Kunci di dalam Artikel
Penempatan kata kunci yang berulang-ulang

di dalam artikel berfungsi agar algoritma google dapat
dengan mudah menemukan website sesuai dengan
kata kunci yang diketik oleh visitor.

Penempatan Meta Keywords dalam Coding Program
Penempatan Meta Keywords adalah untuk

membantu Google mengenali penekanan pada setiap
berita yang dimuat oleh blog ataupun website berita.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
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Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil keyword waterpark medan berada di
posisi ke-11 di pencarian google, keyword bima utomo di posisi ke-4 dan keyword bima
utomo waterpark di posisike-5 di pencarian google.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
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KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan
beberapa hasil sebagai berikut:
1. Pembuatan website bisnis/usaha dapat
meningkatkan popularitas bisnis secara online melalui
pencarian di mesin pencari.
2. Teknik SEO dapat dioptimalkan untuk meningkatkan
popularitas website Bima Utomo Waterpark pada mesin
pencari google.
3. Pemilihan kata kunci/keyword yang tepat dapat
membantu kecepatan pencarian produk maupun jasa,
sehingga dapat meningkatkan brand awareness dari
produk/jasa tersebut secara online.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan
memanfaatkan teknik SEO yang lebih advance untuk
dapat meningkatkan sensitifitas mesin pencari terhadap
kata kunci organic maupun non organic yang telah
ditetapkan, sehingga hasil yang diharapkan dapat
bekerja lebih optimal.

Hasil pencarian dengan kata kunci waterpark medan mendapatkan hasil pada halaman ke-4 di
halaman pencarian google. Hasil ini akan cukup bagus mengingat optimasi kata kunci ini baru
dilakukan selama 1 bulan dan akan lebih optimal jika posting artikel dilakukan lebih intensif.
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MANFAAT SEO (SEARCH ENGINEE
OPTIMIZATION) DALAM BISNIS IT

 Optimasi pada website lebih dikenal sebagai SEO (Search Engine 
Optimization) yang merupakan kaidah penting agar situs internet lebih
mudah dicari pengguna dengan kata kunci yang diinginkan. Dengan
menerapkan SEO maka website tersebut dapat muncul di halaman
pertama pencairan dan dengan itu diharapkan traffic pengunjung
jugaikut meningkat serta dalam media promosi dapat mendongkrak
angka penjualan.



TEKNIK PENERAPAN METODE SEO
1. SEO ON PAGE

Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi
pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut
rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website



2. SEO OFF PAGE
Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan
diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode optimasi Off page
sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website
lain ke website yang dimaksud. Sebuah backlink dapat dibaratkakan
sebuah rekomendasi, semakin banyak yang merekomendasikan
sebuah website maka akan semakin besar pula website tersebut dalam
mendapatkan perhatian dari mesin pencari



CONTOH KASUS AUDIT SEO SIKAKI.CO.ID

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan
menganalisa langsung sebuah sebuah situs yang beralamat
“sikaki.co.id” yang merupakan sebuah toko online yang menjual
sepatu batik.

 Analisa tersebut digunakan untuk melihat apakah situs tersebut
sudah menerapkan kaidah SEO dengan benar atau belum.

 Dan jika ada yang kurang maka akan dicoba untuk memberikan
rekomendasi untuk memperbaikinya



FLOWCHART OPTIMASI SEO



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID / 
KATALOG



TAMPILAN INSTAGRAM 
@SIKAKISEPATUBATIKJOGJA



TAMPILAN FACEBOOK SIKAKI SEPATU BATIK



PENGUJIAN PROGRAM
1. Metachecker untuk analisis relevansi kata kunci dengan isi halaman.



2. PageSpeed Insight untuk analisa kecepatan loading sebuah
halaman website.

PENGUJIAN PROGRAM



3. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Google



4. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Bing



KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan
bahwa penggunaan metode SEO sudah meningkatkan kualitas
website
1. Dari percobaan diatas membuktikan bahwa keyword bisa muncul

dihalaman pertama pencarian. 
2. Diharapkan dengan muncul di halaman pertama dapat

memberikan traffic pengunjung. 
3. Dan tinggal menunggu waktu jika traffic pengunjungnya meningkat

maka angka penjualannya juga meningkat.
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MANFAAT SEO (SEARCH ENGINEE
OPTIMIZATION) DALAM BISNIS IT

 Optimasi pada website lebih dikenal sebagai SEO (Search Engine 
Optimization) yang merupakan kaidah penting agar situs internet lebih
mudah dicari pengguna dengan kata kunci yang diinginkan. Dengan
menerapkan SEO maka website tersebut dapat muncul di halaman
pertama pencairan dan dengan itu diharapkan traffic pengunjung
jugaikut meningkat serta dalam media promosi dapat mendongkrak
angka penjualan.



TEKNIK PENERAPAN METODE SEO
1. SEO ON PAGE

Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi
pada internal website. Aktifitas On Page ini menyangkut
rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website



2. SEO OFF PAGE
Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan
diluar halaman (eksternal) website tersebut. Metode optimasi Off page
sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website
lain ke website yang dimaksud. Sebuah backlink dapat dibaratkakan
sebuah rekomendasi, semakin banyak yang merekomendasikan
sebuah website maka akan semakin besar pula website tersebut dalam
mendapatkan perhatian dari mesin pencari



CONTOH KASUS AUDIT SEO SIKAKI.CO.ID

 Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan
menganalisa langsung sebuah sebuah situs yang beralamat
“sikaki.co.id” yang merupakan sebuah toko online yang menjual
sepatu batik.

 Analisa tersebut digunakan untuk melihat apakah situs tersebut
sudah menerapkan kaidah SEO dengan benar atau belum.

 Dan jika ada yang kurang maka akan dicoba untuk memberikan
rekomendasi untuk memperbaikinya



FLOWCHART OPTIMASI SEO



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID



TAMPILAN WEBSITE SIKAKI.CO.ID / 
KATALOG



TAMPILAN INSTAGRAM 
@SIKAKISEPATUBATIKJOGJA



TAMPILAN FACEBOOK SIKAKI SEPATU BATIK



PENGUJIAN PROGRAM
1. Metachecker untuk analisis relevansi kata kunci dengan isi halaman.



2. PageSpeed Insight untuk analisa kecepatan loading sebuah
halaman website.

PENGUJIAN PROGRAM



3. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Google



4. Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Bing



KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan
bahwa penggunaan metode SEO sudah meningkatkan kualitas
website
1. Dari percobaan diatas membuktikan bahwa keyword bisa muncul

dihalaman pertama pencarian. 
2. Diharapkan dengan muncul di halaman pertama dapat

memberikan traffic pengunjung. 
3. Dan tinggal menunggu waktu jika traffic pengunjungnya meningkat

maka angka penjualannya juga meningkat.
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ANALISIS DAN PENERAPAN SEARCHENGINE OPTIMIZATIONPADA
WEBSITEMENGGUNAKAN METODE WHITE HAT SEO(STUDI KASUS DI
PT.SURYAPUTRA ADIPRADANA)



Pendahuluan
Berdasarkan data dari worldwidewebsizepada tanggal 20 Mei 2017 (WorldWebSize,
2017), menunjukan setidaknya terdapat kurang lebih 4.47 miliar halaman yang terdaftar
dalam World Wide Web, baik yang dimiliki oleh suatu organisasi maupun yang dimiliki
perorangan, menjadikan website sebagai salah satu media yang sangat penting dalam
menampilkaninformasi, dengan begitu banyaknya website yang bermunculan, maka
kesempatan untuk mendapatkan pengunjung juga akan menjadi lebih berat.
PT Suryaputra Adipradana merupakan sebuah PO yang bergerak di bidang jasa
transportasi bus pariwisata. PT Suryaputra Adipradana memiliki beberapa website yang
dapat diakses secara online, salah satunya yaitu infohargasewabus.com.
SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimizationyang berarti proses untuk
mempengaruhi visibilitas situs webatauhalaman webdidalam sistem pencari yang
bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin
pencari menuju situs webtertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau
algoritma mesin pencari



WhiteHatSEO yang mengacu kepada penggunaan strategi
dalam optimalisasi, tehnik dan taktik yang mengikuti aturan
dari mesin pencari itu sendiri. Dengan penggunaan metode
white hat seo dalam melakukan onpage dan offpage
optimization diharapkan dapat memberikan website peluang
yang besar untuk menempati halaman pertama (page one)
pada serp sesuai dengan aturan dari search engine(search
engine guidelines) itu sendiri

Metode Teknik SEO : WhiteHatSEO



Cara kerja Search Engine

Search Engine Google memiliki
software yang bernama Web
Crawlers atau disebut juga
Googlebot. Cara kerja Software ini,
yaitu mengambil halaman-halaman
websitesecara otomatis dengan
mengikuti setiap link bersifat
Dofollow. Kemudian setiap
halaman tersebut akan dianalisa
untuk dapat menentukan cara
indeks, seperti pembacaan teks
pada judul, subjudul, dan bagian
khusus yang disebut Meta Tag



Contoh studi kasus penerapan SEO (Search 
Engine Optimization)
Universitas Carleton mendapatkan hasil yang cukup bagus di
hasil penelusuran search engine google, yaitu sebagai berikut :
1. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liberal Arts

(dengan total penelusuran sebanyak 580.000 pencarian)
2. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liveral Arts

College
3. Ranking pertama dengan kata kunci Liberal Arts Minessota
4. Ranking sembilan dengan kata kunci Minessota College.jl



Tools yang digunakan

• Google AnalyticsGoogle
Analytics merupakan salah satu perangkat gratis dari

Google yang akan menunjukkan jumlah orang yang
mengunjungi situs serta cara pengunjung tersebut
menjelajahinya (Enterprise, 2017)



Langkah Penelitian

Analisis Teknik SEO
Analisis Hosting
Robot Crawl Control
Analisis Onpage
Analisis Offpage
Implementasi Dan 

Pengujian
Submit Website kedalam

Search Engine Google



Pengecekan indeks website di search engine 
google

Terlihat berdasarkan pada gambar website infohargasewabus.com telah
terindeks di google.



Data Hasil Analisis Pengunjung

Terlihat peningkatan secara
signifikan pada bulan juli
setelah dilakukannya
penerapan SEO dengan
menggunakan metode White
Hat SEO pada website
infohargasewabus.com



Kesimpulan

• Maka hasil dari analisis dan penerapan pada salah satu website PT.
Suryaputra Adipradana dengan domain infohargasewabus.com yaitu website
telah memenuhi kaidah dari teknik SEO sesuai dengan penerapan dari
metode White Hat SEO mulai dari segi onpage sepertipenetapan title tags,
meta description, struktur url, optimalisasi gambar, dan optimalisasi konten
pada halaman website yang berhasil membantu website
infohargasewabus.com untuk muncul di search engine result page (serp) dan
dari segi offpage seperti penetapan link building dengan langkah penetapan
internal link serta penautan backlink yang berhasil memudahkan website
infohargasewabus.comuntuk menduduki peringkat pertama di search engine
google dengan kata kunci yang ditargetkan yaitu info harga sewa bus di
cirebon.
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IMPLEMENTASI WEBSITE 
BERBASIS SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION (SEO) 
SEBAGAI MEDIA PROMOSI
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2. ARMANSYAH (182420105) SLIDE 3 DAN 4
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4. MOH. RENDY SEPTIYAN (182420103) SLIDE 7 DAN 8



PENDAHULUAN

• Kemajuan teknologi informasi berkembang secara pesat di berbagai bidang kehidupan(Tendean, Rumokoy, &
Program, 2018). Internet adalah salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi mempunyai efek dan
pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, dengan internet manusia bisa berkomunikasi tanpa batas
diberbagai wilayah di dunia, jumlah pengguna internet semakin meningkat secara signifikan setiap tahun (A.
Riyanto, 2018).

• Website salah satu teknologi internet tidak hanya sebagai media informasi tetapi menjadi proses pendukung
bisnis perusahaan seperti penjualan produk dan jasa secara online(Hidayat, Marlina, & Utami, 2017), akan tetapi
penjualan melalui website belum cukup efektif jika tidak didukung dengan strategi promosi yang baik. SEO
(Search Engine Optimization) adalah salah satu teknik promosi dengan cara memanfaatkan pengoptimalan mesin

• pencari agar website yang sudah kita buat berada diperingkat teratas atau halaman pertama (first page)
(Halilintar & Ariyus, 2018) sebuah halaman mesin pencari.



METODE PENELITIAN
ALUR PENELITIAN

• Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah – masalah yang muncul pada website 
yang telah ada, setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka memperkaya
wawasan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan analisa-analisa identifikasi masalah dan 
studi literatur yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan perubahan rancangan
untuk hasil yang lebih baik, tahapan terakhir adalah implementasi website dengan teknik-
teknik SEO yang telah diterapkan. Alur penelitian seperti gambar dibawah ini : 





IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI DILAKUKAN MENGACU PADA RANCANGAN TEKNIK SEO YANG TELAH DIRANCANG. 

Pengujian
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed,
waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design
pada halaman website pada berbagai perangkat.

3. Hasil dan Pembahasan
Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan
beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website,
responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari.



Script 1.Tag H2

<h2 class="detail-title color-dark-2">Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo - Snap Art</h2>

Pada Halaman Home Title artikel akan menggunakan tag H2 <h2>. seperti terlihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 2. Hasil Tag H2

Optimasi URL, dengan menyisipkan keyword utama sebagai contoh diatas menggunakan keyword



PENGUJIAN

• Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa website snapart.studio
memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran
dari website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar ber

• ikut ini :



KESIMPULAN 

• Penerapan teknik SEO On Page dapat meningkatkan SERP website di mesin pencari dan
mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. Website snap.studio yang semula tidak
terindex telah berhasil terindek oleh google berada di page pertama dalam pencarian
google dengan waktu kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya adalah
menggunakan optimasi dengan teknik lain yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian
website bertahan lama pada halaman page 1.
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10-Step SEO Audit Process 
To Boost Your Google Rankings

BASED ON CASE STUDIES TECHNICAL SEO ARTICLE

https://ahrefs.com/blog/seo-audit/



Audit Target & Tools

simplelifeinsure.com

Google Analytics
Google Search Console
Google PageSpeed Insights
Google’s Structured Data Testing Tool
Ahrefs (7-day trial)
Copyscape
SERP Simulator
Web Page Word Counter



Tahap 1. Pastikan hanya SATU versi saja situs 
Anda yang dapat dijelajahi

Pertama, Anda perlu memeriksa bahwa hanya satu versi situs Anda yang dapat dijelajahi. 
Pertimbangkan semua cara seseorang dapat mengetik alamat situs web Anda di browser (atau tautan
ke sana).

Sebagai contoh:
http://yourdomain.com
http://www.yourdomain.com
https://yourdomain.com
https://www.yourdomain.com

Hanya SATU dari ini yang dapat diakses di browser. 301 yang lain harus diarahkan ke versi kanonik. 
Dalam kasus web Simple Life Insure, semuanya terlihat baik-baik saja. Anda dapat melihat bahwa jika
kita mengetik versi HTTP ke bilah alamat, maka secara otomatis akan diarahkan ke versi HTTPS. 



Tahap 2. Mulai perayapan (crawl) situs web

Selanjutnya, kita perlu memulai penjelajahan situs web yang berjalan di latar belakang.

Sebuah SEO akan merayapi (crawl) situs dengan cara yang sama seperti Google dan memberi kita
beberapa informasi yang berguna tentang struktur dan pengaturan SEO saat ini. Buat setting seperti
ini : 



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(1)

Untuk mengecek bahwa
situs terindeks, gunakan
Google Search Console 
> Google Index > Index 
Status.

Terlihat menurut GSC, 
ada 226 yang terindeks.

Lakukan croscek dengan jumlah halaman
yang didapat dari hasil crawling situs. 
Untuk melakukan ini, buka: Audit Situs> 
Proyek> Halaman internal.



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(2)

Menurut hasil crawl, setidaknya ada 267 
halaman, jadi mengapa hanya 226 halaman
yang diindeks?

Kemungkinan ada beberapa halaman ini tidak
diindeks. Kemudian lihat secara lebih mendetail.

Sepertinya telah ditemukan alasan perbedaan: 
hanya 194 halaman yang ditayangkan (yaitu, 
200 status HTTP); sisanya adalah pengalihan
atau halaman yang rusak.

Setelah di cek, konten ternyata tidak ditemukan
dan harus dihapus dari indeks.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (1)

Buka Google dan cari nama
merek Anda. Seharusnya
kita dapat melihat situs 
Anda sebagai hasil organik
pertama, kecuali situs Anda
sangat baru (atau mereknya
adalah frasa yang sangat
umum).

Misalnya, ambil Beamer.
Sepertinya mereka saat ini
berada di posisi # 12 untuk
istilah "beamer.“



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (2)

Solusinya adalah membangun merek dan membangun tautan.

Itu berarti melakukan hal-hal seperti:

a. membangun beberapa tautan yang kuat dan bermerek;
b. menjalankan kampanye misalnya disebutkan dan ditautkan dari situs web terkenal besar
c. membangun beberapa kutipan di direktori bisnis;
d. memastikan situs memiliki daftar Google Business;
e. memastikan situs memiliki kehadiran di semua jaringan social utama.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (3)

Lakukan itu, dan Anda harus perlahan naik pangkat. Tetapi bagaimana jika Anda tidak ada di 
SERP (Search Engine Result Page)?

Jika Anda mengesampingkan masalah indeksasi yang seharusnya dimiliki, maka terindikasi kuat
ada masalah yang lebih dalam, seperti penalti algoritmik atau manual yang berat.

Saya sarankan memeriksa Google Search Console untuk indikasi penalti :

Idealnya, ini yang ingin Anda lihat:



Tahap 5. Gali lebih dalam ke lebih banyak
masalah di halaman dalam laporan crawl

Melalui Audit Situs> Proyek> Halaman
Internal> Tag HTML, Anda akan melihat
daftar semua masalah pada halaman
yang ditemukan selama perayapan.

Saya sarankan memperbaiki Kesalahan
apa pun sebelum beralih ke Peringatan
dan Pemberitahuan.

Anda juga dapat memeriksa laporan
Tag Sosial, Kualitas Konten, dan Tautan
Keluar untuk memastikan bahwa
semua masalah pada halaman
diperbaiki.



Tahap 6. Periksa kesalahan data terstruktur

Langkah selanjutnya dalam proses audit 
kami adalah menguji setiap data 
terstruktur yang mungkin dikandung
oleh situs dan memastikannya
terbentuk dengan benar.

Contoh konten yang mungkin mendapat
manfaat dari dimasukkannya data 
terstruktur meliputi :

- Ulasan;
- Informasi produk;
- Acara

Rekatkan di URL yang ingin Anda uji lalu
tekan “Run test”.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (1)

Google Analytics akan memberi tahu
Anda berapa banyak lalu lintas
pencarian organik yang Anda dapatkan.

Tapi itu tidak akan memberi tahu Anda
bagaimana peringkat Anda
berkembang.

Mari kita gunakan Site Explorer Ahrefs
untuk memeriksanya.

Penjelajah Situs> Masukkan domain> 
Tinjauan.

Klik pada tab Pencarian Organik dan
lihat kata kunci Organik.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (2)

Jika menunjukkan penurunan, 
kemungkinan peringkat Anda
menurun secara menyeluruh. Ini bisa
karena sejumlah alasan, misalkan
Konten kedaluwarsa, penalti Google, 
dll.

Dalam hal ini, Anda perlu menyelidiki
lebih lanjut. Anda juga dapat
memastikan bahwa peringkat untuk
kata kunci tertentu mengarah ke arah
yang benar dengan laporan Kata 
Kunci Organik. Tekan ikon grafik, dan
itu akan menunjukkan bagaimana
peringkat Anda berfluktuasi seiring
waktu.



Tahap 8. Temukan halaman yang berada pada 
posisi 5–10 untuk kata kunci volume tinggi

Jadi kita perlu mencari kata 
kunci volume tinggi di mana kita
peringkat di posisi 5-10, lakukan
dengan Site Explorer Ahrefs.

Penjelajah Situs> Masukkan
domain> Pencarian Organik> 
Kata Kunci Organik> Posisi (5–
10)> Volume (1K +)

Kami kemudian akan
mendapatkan daftar kata kunci
(dan konten) yang dapat kami 
fokuskan.



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (1)

Halaman rusak (dan tautan) di situs Anda
membuang apa yang disebut “ekuitas
tautan”.

Jadi, Anda ingin mencari dan
memperbaiki masalah ini secepat
mungkin.

Untuk menemukan halaman yang rusak, 
buka:

Penjelajah Situs> Halaman> Terbaik
berdasarkan tautan> tambahkan filter 
"404".



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (2)

Urutkan hasil dengan RD (Refering
Domains) untuk melihat halaman yang 
rusak memiliki tautan masuk paling 
banyak.

Selesaikan daftar ini dan perbaiki
kesalahan yang sesuai.

Ini akan melibatkan:

- mengganti konten;
- mengarahkan ulang halaman yang 
rusak (ke halaman langsung yang 
relevan);
- meninggalkan sebagai 404 (ini baik
untuk halaman tanpa backlink)



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (1)

Langkah terakhir dalam proses 
audit terdengar sedikit tidak
intuitif. 

Yakni akan sering melibatkan
penghapusan banyak halaman dari
situs Anda. Jadi, bagaimana hal itu
akan membantu meningkatkan
traffic pencarian?

Jawaban singkatnya adalah bahwa
banyak halaman berkualitas
rendah (atau berkinerja buruk) 
akan dapat menyeret seluruh situs 
Anda menjadi buruk.



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (2)

Singkatnya, inilah strateginya :

- Temukan halaman berkualitas rendah dengan sedikit/tanpa lalu lintas pencarian organik;
- Jika dapat ditingkatkan, perbarui dan luncurkan kembali;
- Jika tidak, hapus dan arahkan (301) URL ke halaman yang relevan.

Teknik ini terbukti cukup sukses. Pilihan pertama tentu harus meningkatkan konten dan
meluncurkannya kembali. Tetapi jika ada sesuatu yang berkualitas rendah dan tidak layak
untuk di-update, maka lanjutkan untuk dihapus. Pastikan untuk menyiapkan 301 redirect ke
halaman yang relevan, sehingga Anda tidak kehilangan ekuitas tautan apa pun.



SELESAI

Audit SEO = selesai. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda harus menemukan banyak perubahan yang dapat
Anda lakukan pada situs Anda untuk meningkatkan peringkat Anda. Audit SEO forensik penuh
adalah proses yang jauh lebih panjang (mengambil data dan traffic dari beberapa jam hingga
beberapa hari, tergantung pada ukuran situs). 

Tapi proses yang baru saja kita lewati tadi, adalah cara yang bagus untuk memulai kampanye SEO 
baru dan merasakan bagaimana sebuah situs saat ini dikelola.
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Pendahuluan
Berdasarkan data dari worldwidewebsizepada tanggal 20 Mei 2017 (WorldWebSize,
2017), menunjukan setidaknya terdapat kurang lebih 4.47 miliar halaman yang terdaftar
dalam World Wide Web, baik yang dimiliki oleh suatu organisasi maupun yang dimiliki
perorangan, menjadikan website sebagai salah satu media yang sangat penting dalam
menampilkaninformasi, dengan begitu banyaknya website yang bermunculan, maka
kesempatan untuk mendapatkan pengunjung juga akan menjadi lebih berat.
PT Suryaputra Adipradana merupakan sebuah PO yang bergerak di bidang jasa
transportasi bus pariwisata. PT Suryaputra Adipradana memiliki beberapa website yang
dapat diakses secara online, salah satunya yaitu infohargasewabus.com.
SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimizationyang berarti proses untuk
mempengaruhi visibilitas situs webatauhalaman webdidalam sistem pencari yang
bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin
pencari menuju situs webtertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau
algoritma mesin pencari



WhiteHatSEO yang mengacu kepada penggunaan strategi
dalam optimalisasi, tehnik dan taktik yang mengikuti aturan
dari mesin pencari itu sendiri. Dengan penggunaan metode
white hat seo dalam melakukan onpage dan offpage
optimization diharapkan dapat memberikan website peluang
yang besar untuk menempati halaman pertama (page one)
pada serp sesuai dengan aturan dari search engine(search
engine guidelines) itu sendiri

Metode Teknik SEO : WhiteHatSEO



Cara kerja Search Engine

Search Engine Google memiliki
software yang bernama Web
Crawlers atau disebut juga
Googlebot. Cara kerja Software ini,
yaitu mengambil halaman-halaman
websitesecara otomatis dengan
mengikuti setiap link bersifat
Dofollow. Kemudian setiap
halaman tersebut akan dianalisa
untuk dapat menentukan cara
indeks, seperti pembacaan teks
pada judul, subjudul, dan bagian
khusus yang disebut Meta Tag



Contoh studi kasus penerapan SEO (Search 
Engine Optimization)
Universitas Carleton mendapatkan hasil yang cukup bagus di
hasil penelusuran search engine google, yaitu sebagai berikut :
1. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liberal Arts

(dengan total penelusuran sebanyak 580.000 pencarian)
2. Ranking pertama dengan kata kunci Private Liveral Arts

College
3. Ranking pertama dengan kata kunci Liberal Arts Minessota
4. Ranking sembilan dengan kata kunci Minessota College.jl



Tools yang digunakan

• Google AnalyticsGoogle
Analytics merupakan salah satu perangkat gratis dari

Google yang akan menunjukkan jumlah orang yang
mengunjungi situs serta cara pengunjung tersebut
menjelajahinya (Enterprise, 2017)



Langkah Penelitian

Analisis Teknik SEO
Analisis Hosting
Robot Crawl Control
Analisis Onpage
Analisis Offpage
Implementasi Dan 

Pengujian
Submit Website kedalam

Search Engine Google



Pengecekan indeks website di search engine 
google

Terlihat berdasarkan pada gambar website infohargasewabus.com telah
terindeks di google.



Data Hasil Analisis Pengunjung

Terlihat peningkatan secara
signifikan pada bulan juli
setelah dilakukannya
penerapan SEO dengan
menggunakan metode White
Hat SEO pada website
infohargasewabus.com



Kesimpulan

• Maka hasil dari analisis dan penerapan pada salah satu website PT.
Suryaputra Adipradana dengan domain infohargasewabus.com yaitu website
telah memenuhi kaidah dari teknik SEO sesuai dengan penerapan dari
metode White Hat SEO mulai dari segi onpage sepertipenetapan title tags,
meta description, struktur url, optimalisasi gambar, dan optimalisasi konten
pada halaman website yang berhasil membantu website
infohargasewabus.com untuk muncul di search engine result page (serp) dan
dari segi offpage seperti penetapan link building dengan langkah penetapan
internal link serta penautan backlink yang berhasil memudahkan website
infohargasewabus.comuntuk menduduki peringkat pertama di search engine
google dengan kata kunci yang ditargetkan yaitu info harga sewa bus di
cirebon.
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10-Step SEO Audit Process 
To Boost Your Google Rankings

BASED ON CASE STUDIES TECHNICAL SEO ARTICLE

https://ahrefs.com/blog/seo-audit/



Audit Target & Tools

simplelifeinsure.com

Google Analytics

Google Search Console

Google PageSpeed Insights

Google’s Structured Data Testing Tool

Ahrefs (7-day trial)

Copyscape

SERP Simulator

Web Page Word Counter



Tahap 1. Pastikan hanya SATU versi saja situs 
Anda yang dapat dijelajahi

Pertama, Anda perlu memeriksa bahwa hanya satu versi situs Anda yang dapat dijelajahi. 

Pertimbangkan semua cara seseorang dapat mengetik alamat situs web Anda di browser (atau tautan

ke sana).

Sebagai contoh:

http://yourdomain.com

http://www.yourdomain.com

https://yourdomain.com

https://www.yourdomain.com

Hanya SATU dari ini yang dapat diakses di browser. 301 yang lain harus diarahkan ke versi kanonik. 

Dalam kasus web Simple Life Insure, semuanya terlihat baik-baik saja. Anda dapat melihat bahwa jika

kita mengetik versi HTTP ke bilah alamat, maka secara otomatis akan diarahkan ke versi HTTPS. 



Tahap 2. Mulai perayapan (crawl) situs web

Selanjutnya, kita perlu memulai penjelajahan situs web yang berjalan di latar belakang.

Sebuah SEO akan merayapi (crawl) situs dengan cara yang sama seperti Google dan memberi kita

beberapa informasi yang berguna tentang struktur dan pengaturan SEO saat ini. Buat setting seperti

ini : 



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(1)

Untuk mengecek bahwa

situs terindeks, gunakan

Google Search Console 

> Google Index > Index 

Status.

Terlihat menurut GSC, 

ada 226 yang terindeks.

Lakukan croscek dengan jumlah halaman

yang didapat dari hasil crawling situs. 

Untuk melakukan ini, buka: Audit Situs> 

Proyek> Halaman internal.



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(2)

Menurut hasil crawl, setidaknya ada 267 

halaman, jadi mengapa hanya 226 halaman

yang diindeks?

Kemungkinan ada beberapa halaman ini tidak

diindeks. Kemudian lihat secara lebih mendetail.

Sepertinya telah ditemukan alasan perbedaan: 

hanya 194 halaman yang ditayangkan (yaitu, 

200 status HTTP); sisanya adalah pengalihan

atau halaman yang rusak.

Setelah di cek, konten ternyata tidak ditemukan

dan harus dihapus dari indeks.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (1)

Buka Google dan cari nama

merek Anda. Seharusnya

kita dapat melihat situs 

Anda sebagai hasil organik

pertama, kecuali situs Anda

sangat baru (atau mereknya

adalah frasa yang sangat

umum).

Misalnya, ambil Beamer.

Sepertinya mereka saat ini

berada di posisi # 12 untuk

istilah "beamer.“



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (2)

Solusinya adalah membangun merek dan membangun tautan.

Itu berarti melakukan hal-hal seperti:

a. membangun beberapa tautan yang kuat dan bermerek;

b. menjalankan kampanye misalnya disebutkan dan ditautkan dari situs web terkenal besar

c. membangun beberapa kutipan di direktori bisnis;

d. memastikan situs memiliki daftar Google Business;

e. memastikan situs memiliki kehadiran di semua jaringan social utama.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (3)

Lakukan itu, dan Anda harus perlahan naik pangkat. Tetapi bagaimana jika Anda tidak ada di 

SERP (Search Engine Result Page)?

Jika Anda mengesampingkan masalah indeksasi yang seharusnya dimiliki, maka terindikasi kuat

ada masalah yang lebih dalam, seperti penalti algoritmik atau manual yang berat.

Saya sarankan memeriksa Google Search Console untuk indikasi penalti :

Idealnya, ini yang ingin Anda lihat:



Tahap 5. Gali lebih dalam ke lebih banyak
masalah di halaman dalam laporan crawl

Melalui Audit Situs> Proyek> Halaman

Internal> Tag HTML, Anda akan melihat

daftar semua masalah pada halaman

yang ditemukan selama perayapan.

Saya sarankan memperbaiki Kesalahan

apa pun sebelum beralih ke Peringatan

dan Pemberitahuan.

Anda juga dapat memeriksa laporan

Tag Sosial, Kualitas Konten, dan Tautan

Keluar untuk memastikan bahwa

semua masalah pada halaman

diperbaiki.



Tahap 6. Periksa kesalahan data terstruktur

Langkah selanjutnya dalam proses audit 

kami adalah menguji setiap data 

terstruktur yang mungkin dikandung

oleh situs dan memastikannya

terbentuk dengan benar.

Contoh konten yang mungkin mendapat

manfaat dari dimasukkannya data 

terstruktur meliputi :

- Ulasan;

- Informasi produk;

- Acara

Rekatkan di URL yang ingin Anda uji lalu

tekan “Run test”.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (1)

Google Analytics akan memberi tahu

Anda berapa banyak lalu lintas

pencarian organik yang Anda dapatkan.

Tapi itu tidak akan memberi tahu Anda

bagaimana peringkat Anda

berkembang.

Mari kita gunakan Site Explorer Ahrefs

untuk memeriksanya.

Penjelajah Situs> Masukkan domain> 

Tinjauan.

Klik pada tab Pencarian Organik dan

lihat kata kunci Organik.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (2)

Jika menunjukkan penurunan, 

kemungkinan peringkat Anda

menurun secara menyeluruh. Ini bisa

karena sejumlah alasan, misalkan

Konten kedaluwarsa, penalti Google, 

dll.

Dalam hal ini, Anda perlu menyelidiki

lebih lanjut. Anda juga dapat

memastikan bahwa peringkat untuk

kata kunci tertentu mengarah ke arah

yang benar dengan laporan Kata 

Kunci Organik. Tekan ikon grafik, dan

itu akan menunjukkan bagaimana

peringkat Anda berfluktuasi seiring

waktu.



Tahap 8. Temukan halaman yang berada pada 
posisi 5–10 untuk kata kunci volume tinggi

Jadi kita perlu mencari kata 

kunci volume tinggi di mana kita

peringkat di posisi 5-10, lakukan

dengan Site Explorer Ahrefs.

Penjelajah Situs> Masukkan

domain> Pencarian Organik> 

Kata Kunci Organik> Posisi (5–

10)> Volume (1K +)

Kami kemudian akan

mendapatkan daftar kata kunci

(dan konten) yang dapat kami 

fokuskan.



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (1)

Halaman rusak (dan tautan) di situs Anda

membuang apa yang disebut “ekuitas

tautan”.

Jadi, Anda ingin mencari dan

memperbaiki masalah ini secepat

mungkin.

Untuk menemukan halaman yang rusak, 

buka:

Penjelajah Situs> Halaman> Terbaik

berdasarkan tautan> tambahkan filter 

"404".



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (2)

Urutkan hasil dengan RD (Refering

Domains) untuk melihat halaman yang 

rusak memiliki tautan masuk paling 

banyak.

Selesaikan daftar ini dan perbaiki

kesalahan yang sesuai.

Ini akan melibatkan:

- mengganti konten;

- mengarahkan ulang halaman yang 

rusak (ke halaman langsung yang 

relevan);

- meninggalkan sebagai 404 (ini baik

untuk halaman tanpa backlink)



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (1)

Langkah terakhir dalam proses 

audit terdengar sedikit tidak

intuitif. 

Yakni akan sering melibatkan

penghapusan banyak halaman dari

situs Anda. Jadi, bagaimana hal itu

akan membantu meningkatkan

traffic pencarian?

Jawaban singkatnya adalah bahwa

banyak halaman berkualitas

rendah (atau berkinerja buruk) 

akan dapat menyeret seluruh situs 

Anda menjadi buruk.



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (2)

Singkatnya, inilah strateginya :

- Temukan halaman berkualitas rendah dengan sedikit/tanpa lalu lintas pencarian organik;

- Jika dapat ditingkatkan, perbarui dan luncurkan kembali;

- Jika tidak, hapus dan arahkan (301) URL ke halaman yang relevan.

Teknik ini terbukti cukup sukses. Pilihan pertama tentu harus meningkatkan konten dan

meluncurkannya kembali. Tetapi jika ada sesuatu yang berkualitas rendah dan tidak layak

untuk di-update, maka lanjutkan untuk dihapus. Pastikan untuk menyiapkan 301 redirect ke

halaman yang relevan, sehingga Anda tidak kehilangan ekuitas tautan apa pun.



SELESAI

Audit SEO = selesai. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda harus menemukan banyak perubahan yang dapat

Anda lakukan pada situs Anda untuk meningkatkan peringkat Anda. Audit SEO forensik penuh

adalah proses yang jauh lebih panjang (mengambil data dan traffic dari beberapa jam hingga

beberapa hari, tergantung pada ukuran situs). 

Tapi proses yang baru saja kita lewati tadi, adalah cara yang bagus untuk memulai kampanye SEO 

baru dan merasakan bagaimana sebuah situs saat ini dikelola.



TERIMA KASIH

Program Pascasarjana

Magister Teknik Informatika

MTI – 20A



IMPLEMENTASI WEBSITE 
BERBASIS SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION (SEO) 
SEBAGAI MEDIA PROMOSI

KELOMPOK 1

1. ADIKTIA (182420101) SLIDE 1 DAN 2

2. ARMANSYAH (182420105) SLIDE 3 DAN 4

3. IBNU FAJARIADI (182420109) SLIDE 5 DAN 6

4. MOH. RENDY SEPTIYAN (182420103) SLIDE 7 DAN 8



PENDAHULUAN

• Kemajuan teknologi informasi berkembang secara pesat di berbagai bidang kehidupan(Tendean, Rumokoy, &
Program, 2018). Internet adalah salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi mempunyai efek dan
pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, dengan internet manusia bisa berkomunikasi tanpa batas
diberbagai wilayah di dunia, jumlah pengguna internet semakin meningkat secara signifikan setiap tahun (A.
Riyanto, 2018).

• Website salah satu teknologi internet tidak hanya sebagai media informasi tetapi menjadi proses pendukung
bisnis perusahaan seperti penjualan produk dan jasa secara online(Hidayat, Marlina, & Utami, 2017), akan tetapi
penjualan melalui website belum cukup efektif jika tidak didukung dengan strategi promosi yang baik. SEO
(Search Engine Optimization) adalah salah satu teknik promosi dengan cara memanfaatkan pengoptimalan mesin

• pencari agar website yang sudah kita buat berada diperingkat teratas atau halaman pertama (first page)
(Halilintar & Ariyus, 2018) sebuah halaman mesin pencari.



METODE PENELITIAN
ALUR PENELITIAN

• Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah – masalah yang muncul pada website 
yang telah ada, setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka memperkaya
wawasan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan analisa-analisa identifikasi masalah dan 
studi literatur yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan perubahan rancangan
untuk hasil yang lebih baik, tahapan terakhir adalah implementasi website dengan teknik-
teknik SEO yang telah diterapkan. Alur penelitian seperti gambar dibawah ini : 





IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI DILAKUKAN MENGACU PADA RANCANGAN TEKNIK SEO YANG TELAH DIRANCANG. 

Pengujian
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed,
waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design
pada halaman website pada berbagai perangkat.

3. Hasil dan Pembahasan
Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan
beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website,
responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari.



Script 1.Tag H2

<h2 class="detail-title color-dark-2">Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo - Snap Art</h2>

Pada Halaman Home Title artikel akan menggunakan tag H2 <h2>. seperti terlihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 2. Hasil Tag H2

Optimasi URL, dengan menyisipkan keyword utama sebagai contoh diatas menggunakan keyword



PENGUJIAN

• Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa website snapart.studio
memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran
dari website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar ber

• ikut ini :



KESIMPULAN 

• Penerapan teknik SEO On Page dapat meningkatkan SERP website di mesin pencari dan
mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. Website snap.studio yang semula tidak
terindex telah berhasil terindek oleh google berada di page pertama dalam pencarian
google dengan waktu kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya adalah
menggunakan optimasi dengan teknik lain yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian
website bertahan lama pada halaman page 1.
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Caesario Rian Saputra (182420131)

Penerapan seo audit 



apa itu seo ?

Menurut (Ledford, 2009), SEO adalah teknik pencarian yang menggunakan kata kunci
atau frase yang mengandung indikator yang terkandung dalam halaman-halaman
web, informasi tersebut yang akan di indeks oleh mesin pencari.
Tujuan dari SEO adalah agar web atau blog selalu berada di halaman terdepan dan 
teratas dari suatu Search Engine, sehingga selalu berada di posisi tearatas, maka
besar kemungkinan web atau blog sering dikunjungi.



Teknik Penerapan seo
Secara garis besar, teknik yang digunakan dalam penerapan
metode SEO ada dua, yaitu:
1) SEO On Page: Merupakan sebuah teknik SEO yang difokuskan untuk optimasi pada internal website. Aktifitas On Page ini
menyangkut rekayasa terhadap elemen dan isi sebuah website. Berikut bagan dari SEO on Page.

2) SEO Off Page: Merupakan langkah optimasi SEO terhadap suatu website yang dilakukan diluar halaman (eksternal) website
tersebut. Metode optimasi Off page sangat erat kaitannya dengan backlink. Backlink adalah link dari website lain ke website yang
dimaksud. Sebuah backlink dapat dibaratkakan sebuah rekomendasi, semakin banyak yang merekomendasikan sebuah website
maka akan semakin besar pula website tersebut dalam mendapatkan perhatian dari mesin pencari. Berikut bagan dari SEO on
Page.



Contoh kasus

Penerapan SEO (Search Engine Optimization) Untuk Meningkatkan Penjualan Produk

Perkembangan teknologi khususnya internet semakin pesat. Dengan mudahnya masyarakat mengakses internet, setiap
orang dapat mencari informasi yang mereka butuhkan melalui website. Website yang ada sekarang ini sudah sangat
banyak dan akan terus bertambah. Untuk memudahkan mencari website, diperlukanlah sebuah mesin pencari atau
search engine salah satunya yaitu Google.
Saat ini website sudah banyak diterapkan untuk media promosi dari suatu produk. Karena selain efektif, biayanya lebih
murah dan jangkauannya yang dapat merambah ke seluruh dunia. Walaupun begitu tidak semua website dapat
memperoleh posisi teratas pada hasil pencarian atau SERP (Search Engine Result Page), bahkan sulit ditemukan oleh
search engine karena sangat banyaknya website yang ada. Sehingga akan berdampak pada jumlah pengunjung
websitenya.
Apabila website tersebut tidak memperoleh posisi yang baik atau bahkan sulit ditemukan maka jumlah pengunjungnya
menjadi sedikit sehingga promosi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Tapi jika mendapat posisi yang sangat baik,
jumlah pengunjungnya juga akan sangat banyak sehingga promosi yang dilakukan berhasil dan diharapakan angka
penjualannyapun juga terus meningkat.
Agar website tersebut lebih mudah ditemukan oleh Search Engine maka perlu diterapkan teknik SEO (Search Engine
Optimization). Tujuan dari SEO adalah menempatkan sebuahwebsite pada posisi teratas hasil pencarian berdasarkan
kata kunci atau keyword tertentu yang ditargetkan. Website yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian
memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan sebuah
rumusan masalah, yaitu bagaimana cara agar website berada pada posisi teratas di hasil pencarian sehingga akan
mendatangkan pengunjung yang banyak dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan.



Metode yang digunakan

Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisa langsung sebuah sebuah situs yang
beralamat “sikaki.co.id” yang merupakan sebuah toko online yang menjual sepatu batik. Analisa
tersebut digunakan untuk melihat apakah situs tersebut sudah menerapkan kaidah SEO dengan benar
atau belum. Dan jika ada yang kurang maka penulis akan mencoba untuk memperbaikinya. Berikut
flowchart dari optimasi SEO yang akan dilakukan oleh penulis.



Pengujian program

1)Metachecker untuk analisis relevansi
kata kunci dengan isi halaman.

2) PageSpeed Insight untuk analisa kecepatan
loading sebuah halaman website.



3) Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Google

4) Pengujian Kata Kunci “sepatu batik” by Bing



Hasil pengujian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode SEO sudah 
meningkatkan kualitas website. Berikut indikator-indicator yang sudah mengalami kenaikan, diantaranya:
1) Score yang didapat dari analisa menggunakan menjadi metachecker.net mendapat score 64/100.
2) Saat menguji kecepatan dari website juga sudah mengalami peningkatan. menjadi 82/100.
3) Pengujian pada indeks Google juga mengalami pengingkatan dari 3 kali percobaan menampilkan minimal 2 
link.
4) Sedangkan pada pengujian pada indeks Bing juga mengalami pengingkatan dari 3 kali percobaan 
menampilkan 1 sampai 2 link yang menuju website.



kesimpulan

SEO (Search Engine Optimization) dapat diartikan sebagai sebuah teknik dan proses yang dilakukan secara sistematis yang

bertujuan untuk memperbanyak jumlah kunjungan ke sebuah website dengan memanfaatkan algoritma mesin pencari.

1. Dari percobaan diatas membuktikan bahwa keyword bisa muncul dihalaman pertama pencarian.

2. Diharapkan dengan muncul di halaman pertama dapat memberikan traffic pengunjung.

3. Dan tinggal menunggu waktu jika traffic pengunjungnya meningkat maka angka penjualannya juga meningkat.

4. Serta penjualan yang efektif adalah dari medsos baik itu Facebook, Twitter, Instagram atau yang lainnya.



THANK YOU 



PENERAPAN SEO TOOLS
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SEJARAH SEO TOOLS

Menurut Danny Sullivan istilah search engine optimization pertama kali 

digunakan pada 26 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam  yang diposting di 

Usenet Pada masa itu algoritme mesin pencari belum terlalu kompleks

sehingga mudah dimanipulasi. 

Versi awal algoritma pencarian didasarkan sepenuhnya pada informasi yang 

disediakan oleh webmaster melalui meta tag pada kode html situs web mereka. 

Meta tag menyediakan informasi tentang konten yang terkandung pada suatu

halaman web dengan serangkaian kata kunci (keyword). Sebagian webmaster 

melakukan manipulasi dengan cara menuliskan katakunci yang tidak sesuai

dengan konten situs yang sesungguhnya, sehingga mesin pencari salah

menempatkan dan memeringkat situs tersebut. Hal ini menyebabkan hasil

pencarian menjadi tidak akurat dan menimbulkan kerugian baik bagi mesin

pencari maupun bagi pengguna internet yang mengharapkan informasi yang 

relevan dan berkualitas



SEO TOOLS

SEO (Search Engine Optimization)
/Optimisasi Mesin Pencari adalah sebuah
proses untuk mempengaruhi tingkat
keterlihatan (visibilitas) sebuah situs web atau
sebuah halaman web di hasil pencarian alami
serta upaya untuk mengoptimasi website
untuk mendapatkan dan membantu
mendapatkan trafik yang tepat. Jadi tidak
hanya fokus pada trafik tinggi, tetapi juga
trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama
website yang dikelola .



Manfaat Seo Tools

1. Meningkatkan popularitas dan otoritas situs

web yang dikelola sehingga mudah dijangkau

oleh calon audience, pengguna informasi, atau

konsumen produk/jasa yang telah di targetkan.

2. Meningkatkan otoritas, brand, dan

kepercayaan konsumen atau komunitas

terhadap perusahaan, professional, atau

personal , sehingga situs yang dikelola menjadi

acuan atau referensi di bidangnya (dengan

syarat situs tersebut memiliki isi yang unik,

bagus, dan berotoritas / authorized contents)



TUJUAN SEO TOOLS

Tujuan SEO yang utama adalah berikut ini:

1. Meningkatkan Volume Trafik Kunjungan Pengguna

Internet Supaya sebanyak-banyaknya pengunjung

mendatangi situs kita dengan menjadi yang paling

banyak diklik (berada di area berwarna merah pada

click heatmap yaitu di bagian separuh halaman di

atas/upper fold, lebih baik lagi menjadi nomor 1 – 3

di SERP). Seperti Google tekankan bahwa halaman

website yang memiliki konten yang lebih baik dan

cara kerja teknik SEO yang akurat, akan

mendapatkan rangking yang tinggi.



TUJUAN SEO TOOLS

2. Meningkatkan Kualitas Trafik Kunjungan Calon
Konsumen Produk atau Jasa
Sebanyak mungkin pengunjung tersebut adalah
pengunjung yang ditargetkan sesuai kata kunci
yang akan di pilih, sehingga lalu-lintas / trafik
pengunjung / kunjungan yang datang memang
membutuhkan dan sedang mencari apa-apa yang 
Anda tawarkan di situs tersebut. Hal ini
menciptakan trafik kunjungan yang berkualitas ke
situs yang dikelola ).
3. Mempertahankan Kedua Jenis Trafik di Atas
Secara Berkesinambungan
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Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Contoh kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

yang sudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan

bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat berupa website

dengan company profile dan toko onlinenya, penggunaan akun

sosial media untuk berjualan dan sarana promosi, serta

penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi

dengan pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai

media promosi dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak

yang menggunakan Search engine Optimization (SEO) untuk

mencapai peringkat paling atas dalam mesin pencari website

atau Search engine dan menggunakan Metode Hybrid Modified

MCDM dapat mempengaruhi mesin pencari untuk menentukan

websitemana yang paling cocok dengan pencarian yang ada



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Penjelasan alur metode

• Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing SiteUMKM Di dalam proses ini akan

dibangun sebuah websiteUMKM yang baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian

ini. website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress dimana pembangunan ini juga

memperhatikan aspek SEO disetiap halaman yang akan dibangun

• Site Audit Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai bahan penelitian ini. 

Proses audit yang ada di dalam penelitian ini ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal 

Links, Average Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and Ajax), Google 

banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta tags, Competitor Analysis, Search engine 

Page Results.

• On Page Optimization Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk

mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs pada tahap 2. Kegiatan utama

dalam fase ini adalah penelitian kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan

oleh analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien. Setelah ini, situs web harus

diisi secara internal dengan kata kunci dengan menerapkannya di tempat di mana-mana yaitu, 

dalam judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Implementasi Hybrid Modified MCDM ModelsBagian ini mengimplementasi Hybrid
Modified MCDM Models dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

• Off Page Optimization Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik
yang melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet untuk
meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang lebih baik di Search

• Analisis Hasil Search engineDi dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai
peringkat website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu Google,
Yahoo, dan Bing

• Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan pada situs
http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan peningkatan hasil
pencarian dalam search engine. Pada akhir penelitian diharapkan situs UMKM ini
mendapatkan hasil pencarian di halaman pertama dalam pencarian di search engine
Google, Yahoo, dan Bing.



Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website mengenai

penjualan pakaian wanita dalam situs http://flaviaclothing.com

• Tahapan selanjutnya adalah mengaudit site yang akan dioptimalisasi

SEOnya. Dalam audit ini ada 12 hal yang perlu diperhatikan. Tahap ini

memeriksa konten yang dapat dibaca di dalam situs Flavia Clothing. Situs

tersebut memiliki berbagai elemen yang dapat dibaca oleh Google yakni

dari front page, gambar slide, kategori, gambar barang, deskripsibarang,

tentang kami, kontak kami, privacy policy, customer support, pembayaran,

panduan ukuran, dan pengembalian. Situs ini memiliki 12 readable

content yang dapat dibaca oleh mesin penelusur dan siap untuk dilakukan

indexi

http://flaviaclothing.com/


Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Kesimpulan

• website ini menerapkan SEO Ultimate merupakan tools plugin yang ada dalam

website yang berguna untuk memudahkan mesin penelusur dalam mencari setiap

kata yang ada dalam page yang terpisah

• Dalam Implementasi Hybrid Modified MCDM Models di dalam SEO untuk situs

http://flaviaclothing.com, peneliti akan mengambil kriteria dalam penilaian dari

penelitian [3]. Kriteria tersebut antara lain desain website, Meta tags, dan pemilihan

keyword untuk internal website optimization. Sedangkan untuk external website

optimization mempunyai kriteria site guide, sosial media, dan linkage

• Adanya SEO pada proses audit dapat membantu para pengunjung situs

mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Penelitian selanjutnya diharapkan

dapat mengkombinasikan berbagai model SEO seperti whitehat dan blackhat SEO

agar dapat memenangkan market penjualan melalui mesin penelusur
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Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Pada jurnal ini penulis melakukan Analisis
Penerapan SEO (Search Engine Optimization)
dan SMO (Social Media Optimization) Pada
Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan
untuk Meningkatkan Peringkat di Search
Engine yang bertujuan untuk meningkatkan
website berada diposisi teratas atau halaman
pertama search engine serta menambah
tingkat popularitas website di social media.
Analisis website fakultas di UAD akan
diterapkan dengan dua metode dan beberapa
tahapan. Metode yang digunakan adalah SEO
dan SMO.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Di kalangan civitas akademika, website banyak digunakan
untuk menyampaikan informasi dan media pembelajaran.
Website fakultas merupakan salah satu media informasi
yang menjadi subdomain dari website utama universitas.
Informasi yang disajikan lebih spesifik dalam lingkup. Salah
satu sumber untuk mendapatkan pengunjung website
dengan menggunakan search engine. Website akan
muncul di pencarian search engine memerlukan teknik
tertentu. Dan teknik ini dinamakan SEO (Search Engine
Optimization). Dengan teknik SEO maka akan
memungkinkan sebuah website mendapat peringkat
teratas di Search Engine. Selain metode SEO yang sudah
dilakukan pada penelitian yang ada. Ada juga teknik untuk
mendapat kepopuleran suatu website yaitu dengan SMO
(Social Media Optimation). Penerapan SMO pada website
menjadi solusi alternatif untuk menaikan jumlah
pengunjung melalui social media.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Metode Penelitian

• Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi, teknik wawancara dan studi pustaka

• Tahap Persiapan
Tahap persiapan ini adalah tahap untuk melakukan persiapan analisis
website fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Tahap Pelaksanaan

• Pengukuran Awal
Dilakukan pengukuran tahap awal serta observasi
mengenai SEO dan SMO yang ada dalam website
Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Optimasi
Langkah tahap optimasi akan dilakukan dengan melihat
dari pengamatan dan observasi yang dilakukan di
tahap pengukuran awal sehingga website fakutas di
Universitas Ahmad Dahlan mengalami perbaikan dari segi
SEO dan SMO.

• Pengukuran Akhir
Pengukuran tahap akhir dilakukan setelah proses tahap
optimasi selesai. Pengukuran ini didasarkan dari
pengukuran Tahap awal dengan pengukuran setelah
dioptimasi. Pengukuran ini untuk menentukan tingkat
keberhasilan daritahap optimasi.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk 
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Metode Penelitian (lanjutan)

• Pengujian

Dilakukan dengan melakukan

Pretest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan analisis
penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja website
di search engine.

Posttest Posttest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan
analisis penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja
website di search engine.

Nilai T Uji nilai T adalah uji statistik yang digunakan untuk
menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Dalam
penelitian ini digunakan uji t-test berpasangan (Paired-Samples
T-Test) untuk mengetahui peningkatan kinerja website fakultas
di UAD sebelum dan sesudah dilakukan optimasi.

• Hasil Penelitian



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Analisis Penerapan SEO

• Optimasi

Tahapan optimasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Secara
garis besar SEO dan SMO mempunyai tahap tersendiri dalam
optimasi yang dilakukan. Pada parameter SEO dan SMO
dilakukan dengan tahapan awal menginstall plugin yang
dibutuhkan.

• Pengukuran Akhir

Pada tahap pengukuran akhir merupakan pengukuran
yang dilakukan guna untuk mengetahui kondisi website
setelah di optimasi dengan parameter-parameter SEO
danSMO yang telah ditentukan.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Kesimpulan

 Telah dilakukan optimasi yang
dapat meningkatkan kinerja website
fakultas di Universitas Ahmad
Dahlan.

 Berdasarkan uji t menggunakan
SPSS paired t-test yang telah
dilakukan denganmembandingakan
dua sample yang didapat dari
pretest dan posttest, didapat nilai t
hitung = - 5.131 dan nilai -p = 0.03
< 0.05 sehingga ditolak. Dari hasil
tersebut maka disimpulkan jika SEO
dan SMO mampu meningkatkan
kinerja peringkat website fakultas di
search engine.
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Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Pada Jurnal ini penulis mengimplementasikan Search 

Engine Optimization (SEO)  pada sebuah website guna

untuk menjadikan website tersebut sebagai media 

promosi. Pada penelitian ini dilakukan pada sebuah

website yang belum dilakukan teknik-teknik dari SEO, 

kemudian dengan menerapkan metode SEO on page 

sepeti optimasi keyword pada title tag, content meta 

pengujian sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan

teknik-teknik SEO mampu meningkatkan SERP 

(Search Engine Results Page) website di mesin pencari

dan berhasil terindek oleh google berada di page kedua

pada bulan kedua dan berhasil terindex di page pertama

dalam pencarian google dengan waktu kurang dari 3 

bulan. 
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Promosi adalah faktor penting dalam pemasaran sebuah
produk, promisi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk
mengenalkan produk yang akan dijual melalui promosi
diharapkan jangkauan pemasaran menjadi semakin luas
dan dapat meningkatkan target penjualan.

Website adalah sebuah aplikasi yang bisa diakses pleh
semua orang diberbagai wiliayah dengan menggunakan
jaringan internet. Sebuah halaman website mempunyai
infromasi dokumenm-dokumen seoerti text, gambar, 
suara, video, menggunakan protokol HTTP.

SEO adalah teknik yang digunakan agar website dapat
dikenal dengan mudah oleh mesin pencari sehingga
dapar meningkatkan pengunjung Website.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Metode Penelitian
Alur Penelitian
Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah –
masalah yang muncul pada website yang telah ada, 
setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka
memperkaya wawasan untuk memperbaiki masalah-
masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan
analisaanalisa identifikasi masalah dan studi literatur
yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan
perubahan rancangan untuk hasil yang lebih baik, 
tahapan terakhir adalah implementasi website dengan
teknik-teknik SEO yang telah diterapkan. Alur
penelitian seperti gambar berikut ini
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Implementasi

Implementasi dilakukan mengacu pada rancangan teknik SEO yang telah dirancang

Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed, 

waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design 

pada halaman website pada berbagai perangkat. 

Hasil dan Pembahasan

Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan

beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website, 

responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari. 

Implementasi metode Seo On Page

Penerapan dan Implementasi SEO On Page ini meliputi beberapa hal, yaitu :

Optimasi title, title dioptimalisasikan dengan keyword, dimana keyword akan

disisipkan pada character pertama pada title agar tidak terpotong oleh mesin pencari. 

Seperti contoh artikel dengan judul “Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo Snap 

Art Studio” disisipi dengan keyword fotostudio kulon progo ”. Title diambil dari

colom title pada database tabel artikel. Script Program bisa dilihat pada script di 

berikut ini. 
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Penggunaan Meta Description berfungsi untuk menjalankan
secara singkat dan jelas tentang apa isi dari content/ artikel
yang dicari oleh visitor. Meta tag ini membantu web spider 
atau robot search engine dalam mendeskripsikan artikel
dalam web. Meta Description diambil dari colom
Description dari database tabel artikel. Meta Keywords 
berguna untuk menentukan kata kunci pada sebuah content 
agar dapat bersaing di mesin pencari. Kata kunci harus
sesuai dengan isi dari artikel pada web. Meta Keywords ini
juga berfungsi untuk membuat content/artikel lebih cepat
terindeks search engine berdasarkan kata kunci yang 
ditentukan. Meta Keywords diambil dari colom keywords 
pada database tabel artikel.
Penggunaan meta description dan meta keywords dapat
dilihat pada script program berikut ini. 
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Pengujian
Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa
website snapart.studio memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan 
memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran dari
website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar
berikut
ini : 

Tampilan Layout Website dibuat menjadi responsive design, yaitu website 
dapat menyesuaikan tampilan laytou ketika dibuka disemua device.

Teknik-teknik dari Seo telah diuji pada ebsite snapart.studio yang sudah
diopimasi menggunakan metode SEO on page. Hasil pengujian dengan kata 
Studio Foto Kulonprogo berhasilkan menempatkan website tersebbut pada
mesin pencari dengan posisi page ke-2 pada bulan juni 20108 yang 
sebelumnya sama sekali tidak terlacak pada mesin pencari, kemudian pada
bulan juli 2018  naik ke peringkat berada di osisi page pertama.
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Kesimpulan

Penerapan teknik SEO On Page dapat

meningkatkan SERP website di mesin pencari dan

mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. 

Website snap.studio yang semula tidak terindex

telah berhasil terindek oleh google berada di page 

pertama dalam pencarian google dengan waktu

kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya

adalah menggunakan optimasi dengan teknik lain 

yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian

website bertahan lama pada halaman page 1.  
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Dalam manajemen pemasaran dikenal istilah bauran
pemasaran (marketing mix) yaitu seperangkat alat pemasaran yang
digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.
Kotler mengklasifikasikan seperangkat alat tersebut ke dalam empat
kelompok yaitu: produk (product), tempat (place), harga (price), dan
promosi (promotion). Keempat alat tersebut lebih dikenal dengan 4P

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan
teknik SEO pada website e- commerce Bima Utomo Waterpark.
Penerapan teknik ini diharapkan dapat meningkatkan trafik pada
website bimautomowaterpark.com dan mendapatkan posisi teratas
pada SERP (Search Engine Result Page) untuk kata kunci tertentu,
sehingga diharapkan dapat memberikan feedback positif yaitu
meningkatkan kunjungan ke Bima Utomo Waterpark.
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Mesin pencari (search engine) adalah salah
satu program komputer yang dirancang khusus untuk
membantu seseorang menemukan file-file yang
disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web
server umum (www) atau komputer sendiri. Search
engine memungkinkan kita untuk meminta content
media dengan kriteria yang spesifik dan memperoleh
daftar file yang memenuhi kriteria tersebut.

E-commerce memiliki arti satu set dinamis
teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang
menghubungkan perusahaan, konsumen, dan
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan
perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang
dilakukan secara elektronik.

SEO (Search Engine Optimization) adalah
serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis
dan bertujuan untuk meningkatkan volume serta
kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju
situs website tertentu dengan memanfaatkan algoritma
mesin pencari tersebut, yang disebut dengan
PageRank.



Implementasi Website Berbasis Search Engine Optimization 
(SEO) Sebagai Media Promosi

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan
penelitian yang dilakukan, yaitu:
1. Spesifikasi kebutuhan, dalam tahap ini menentukan
kebutuhan pembangunan situs, dan fungsi_x0002_fungsi yang
dibutuhkan
2. Melakukan pembangun situs dan melakukan optimisasi. Pada
tahapan kedua, dilakukan proses installasi. Setelah proses
installasi selesai, dilanjutkan dengan mengoptimasi situs
dengan cara merubah beberapa settingan awal situs.
3. Pre-test SERP (Search Engine Result Page), yaitu kegiatan
yang mengimplementasikan pengujian pada web.
4. Menambahkan SEO plugins pada situs yang telah dibangun.
Dalam kaitannya dengan metode Search Engine Optimization,
ada beberapa plugin yang harus dipasang pada situs yang
telah dibangun sebagai langkah optimisasi. Plugin yang telah
terpasang, pada akhirnya memberikan efek peningkatan trafik
pada situs yang telah dibangun, sebagaimana merupakan
tujuan awal dari penelitian ini.
5. Mendaftarkan situs web ke search engine. Setelah situs web
selesai dibangun, dilakukan submit URL untuk memberitahukan
search engine bahwa terdapat situs baru yang siap
di_x0002_index. 6. Mengidentifikasi hasil dari metode yang
telah diterapkan.

Metode Penelitian
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Penerapan Metode SEO
Pelaksanaan penerapan metode SEO ini, dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:
1) Pemilihan Domain
Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau
email server di internet.
2) Pemilihan Hosting
Hosting adalah ruang dalam server komputer yang di gunakan sebagai penempatan data dan file yang ada. Pada
penelitian ini hosting yang digunakan adalah hosting yang berbayar untuk memaksimalkan stabilitas performa
website dan kecepatan tampilan website di komputer user.
3) Instalasi Tools Pendukung SEO
Proses ini dilakukan dengan instal beberapa tools pendukung SEO. Pada parameter SEO dilakukan dengan
tahapan awal menyiapkan tools SEO yang dibutuhkan sebagai berikut:
a) Riset Jumlah Pencarian Pencarian keyword menggunakan tool Google Keyword Planner untuk mengetahui
jumlah pencariannya pada search engine.
b) Riset Kompetitor Riset kompetitor yaitu menganalisis tingkat persaingan yang ada di hasil pencarian search
engine Google. Tool yang digunakan yaitu mozbar.
c) Google SERP (Search Engine Result Position) Checker
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Bagian penting dari SEO adalah kemampuan untuk mencek peringkat website di
SERP atau hasil pencarian mesin pencari. Tool SERP Checker yang digunakan yaitu
whatmyserp.

4) Parameter SEO
Pada tahap ini dilakukan pencarian item-item parameter SEO yang akan
dioptimalisasidalam penelitian. Pemilihan keyword yang dioptimasi maka keyword
tersebut harus memiliki banyak pencarian dan memiliki persaingan yang rendah.
Tujuannya yaitu agar keyword yang dioptimasi tersebut dapat mendatangkan pencarian
yang banyak sehingga mendapatkan pengunjung yang diinginkan melalui mesin pencari,
kemudian bisa bersaing di halaman pencarian dengan mudah.
Dalam proses optimasi SEO pada website Bima Utomo Waterpark yaitu ada 3 keywords
yang ingin ditargetkan, yaitu: Tabel 1

5) Meta Tag
Meta tag merupakan deskripsi dari website yang terdiri dari beberapa keyword utama.
Deskripsi Meta tag penting karena Google akan menggunakannya sebagai deskripsi dari
halaman web. Menambahkan deskripsi meta tag untuk setiap halaman web merupakan
praktik yang baik ketika Google tidak dapat membuat deskripsi yang baik tentang web.
Meta tag yang digunakan adalah “Bima Utomo Waterpark, bimautomowaterpark.com.
Kami menyediakan fasilitas gazebo gratis, aneka kolam anak, kantin, area outdoor luas,
permainan dan lainnya.”

6) Diagram UML
Berikut ini diagram-diagram UML penerapan SEO pada website Bima Utomo Waterpark:

Tabel 1. Keywords SEO
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Halaman Utama Website

Halaman home adalah halaman pertama
yang muncul saat user membuka website bima
utomowaterpark. Pada halaman home terdapat
beberapa elemen seperti menu yang didesain di bagian
samping kanan web, yang terdiri dari menu tentang
kami, berita dan promosi, fasilitas, galeri foto, hubungi
kami, lokasi kami. Dibagian kiri terdapat logo dari web.

Peletakan Judul Artikel yang SEO Friendly
Peletakan judul yang SEO Friendly berfungsi untuk
mempermudah para visitor menemukan website kita
pada mesin pencari google.
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Penempatan Kata Kunci di dalam Artikel
Penempatan kata kunci yang berulang-ulang

di dalam artikel berfungsi agar algoritma google dapat
dengan mudah menemukan website sesuai dengan
kata kunci yang diketik oleh visitor.

Penempatan Meta Keywords dalam Coding Program
Penempatan Meta Keywords adalah untuk

membantu Google mengenali penekanan pada setiap
berita yang dimuat oleh blog ataupun website berita.
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Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil keyword waterpark medan berada di
posisi ke-11 di pencarian google, keyword bima utomo di posisi ke-4 dan keyword bima
utomo waterpark di posisike-5 di pencarian google.
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KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan
beberapa hasil sebagai berikut:
1. Pembuatan website bisnis/usaha dapat
meningkatkan popularitas bisnis secara online melalui
pencarian di mesin pencari.
2. Teknik SEO dapat dioptimalkan untuk meningkatkan
popularitas website Bima Utomo Waterpark pada mesin
pencari google.
3. Pemilihan kata kunci/keyword yang tepat dapat
membantu kecepatan pencarian produk maupun jasa,
sehingga dapat meningkatkan brand awareness dari
produk/jasa tersebut secara online.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan
memanfaatkan teknik SEO yang lebih advance untuk
dapat meningkatkan sensitifitas mesin pencari terhadap
kata kunci organic maupun non organic yang telah
ditetapkan, sehingga hasil yang diharapkan dapat
bekerja lebih optimal.

Hasil pencarian dengan kata kunci waterpark medan mendapatkan hasil pada halaman ke-4 di
halaman pencarian google. Hasil ini akan cukup bagus mengingat optimasi kata kunci ini baru
dilakukan selama 1 bulan dan akan lebih optimal jika posting artikel dilakukan lebih intensif.
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SEJARAH SEO TOOLS

Menurut Danny Sullivan istilah search engine optimization pertama kali 

digunakan pada 26 Juli tahun 1997 oleh sebuah pesan spam  yang diposting di 

Usenet Pada masa itu algoritme mesin pencari belum terlalu kompleks

sehingga mudah dimanipulasi. 

Versi awal algoritma pencarian didasarkan sepenuhnya pada informasi yang 

disediakan oleh webmaster melalui meta tag pada kode html situs web mereka. 

Meta tag menyediakan informasi tentang konten yang terkandung pada suatu

halaman web dengan serangkaian kata kunci (keyword). Sebagian webmaster 

melakukan manipulasi dengan cara menuliskan katakunci yang tidak sesuai

dengan konten situs yang sesungguhnya, sehingga mesin pencari salah

menempatkan dan memeringkat situs tersebut. Hal ini menyebabkan hasil

pencarian menjadi tidak akurat dan menimbulkan kerugian baik bagi mesin

pencari maupun bagi pengguna internet yang mengharapkan informasi yang 

relevan dan berkualitas



SEO TOOLS

SEO (Search Engine Optimization)
/Optimisasi Mesin Pencari adalah sebuah
proses untuk mempengaruhi tingkat
keterlihatan (visibilitas) sebuah situs web atau
sebuah halaman web di hasil pencarian alami
serta upaya untuk mengoptimasi website
untuk mendapatkan dan membantu
mendapatkan trafik yang tepat. Jadi tidak
hanya fokus pada trafik tinggi, tetapi juga
trafik yang tepat sesuai dengan tujuan utama
website yang dikelola .



Manfaat Seo Tools

1. Meningkatkan popularitas dan otoritas situs

web yang dikelola sehingga mudah dijangkau

oleh calon audience, pengguna informasi, atau

konsumen produk/jasa yang telah di targetkan.

2. Meningkatkan otoritas, brand, dan

kepercayaan konsumen atau komunitas

terhadap perusahaan, professional, atau

personal , sehingga situs yang dikelola menjadi

acuan atau referensi di bidangnya (dengan

syarat situs tersebut memiliki isi yang unik,

bagus, dan berotoritas / authorized contents)



TUJUAN SEO TOOLS

Tujuan SEO yang utama adalah berikut ini:

1. Meningkatkan Volume Trafik Kunjungan Pengguna

Internet Supaya sebanyak-banyaknya pengunjung

mendatangi situs kita dengan menjadi yang paling

banyak diklik (berada di area berwarna merah pada

click heatmap yaitu di bagian separuh halaman di

atas/upper fold, lebih baik lagi menjadi nomor 1 – 3

di SERP). Seperti Google tekankan bahwa halaman

website yang memiliki konten yang lebih baik dan

cara kerja teknik SEO yang akurat, akan

mendapatkan rangking yang tinggi.



TUJUAN SEO TOOLS

2. Meningkatkan Kualitas Trafik Kunjungan Calon
Konsumen Produk atau Jasa
Sebanyak mungkin pengunjung tersebut adalah
pengunjung yang ditargetkan sesuai kata kunci
yang akan di pilih, sehingga lalu-lintas / trafik
pengunjung / kunjungan yang datang memang
membutuhkan dan sedang mencari apa-apa yang 
Anda tawarkan di situs tersebut. Hal ini
menciptakan trafik kunjungan yang berkualitas ke
situs yang dikelola ).
3. Mempertahankan Kedua Jenis Trafik di Atas
Secara Berkesinambungan
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Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

Contoh kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

yang sudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan

bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat berupa website

dengan company profile dan toko onlinenya, penggunaan akun

sosial media untuk berjualan dan sarana promosi, serta

penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi

dengan pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai

media promosi dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak

yang menggunakan Search engine Optimization (SEO) untuk

mencapai peringkat paling atas dalam mesin pencari website

atau Search engine dan menggunakan Metode Hybrid Modified

MCDM dapat mempengaruhi mesin pencari untuk menentukan

websitemana yang paling cocok dengan pencarian yang ada
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Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 
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Penjelasan alur metode

• Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing SiteUMKM Di dalam proses ini akan

dibangun sebuah websiteUMKM yang baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian

ini. website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress dimana pembangunan ini juga

memperhatikan aspek SEO disetiap halaman yang akan dibangun

• Site Audit Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai bahan penelitian ini. 

Proses audit yang ada di dalam penelitian ini ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal 

Links, Average Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and Ajax), Google 

banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta tags, Competitor Analysis, Search engine 

Page Results.

• On Page Optimization Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk

mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs pada tahap 2. Kegiatan utama

dalam fase ini adalah penelitian kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan

oleh analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien. Setelah ini, situs web harus

diisi secara internal dengan kata kunci dengan menerapkannya di tempat di mana-mana yaitu, 

dalam judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web
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• Implementasi Hybrid Modified MCDM ModelsBagian ini mengimplementasi Hybrid
Modified MCDM Models dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

• Off Page Optimization Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik
yang melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet untuk
meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang lebih baik di Search

• Analisis Hasil Search engineDi dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai
peringkat website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu Google,
Yahoo, dan Bing

• Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan pada situs
http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan peningkatan hasil
pencarian dalam search engine. Pada akhir penelitian diharapkan situs UMKM ini
mendapatkan hasil pencarian di halaman pertama dalam pencarian di search engine
Google, Yahoo, dan Bing.
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• Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website mengenai

penjualan pakaian wanita dalam situs http://flaviaclothing.com

• Tahapan selanjutnya adalah mengaudit site yang akan dioptimalisasi

SEOnya. Dalam audit ini ada 12 hal yang perlu diperhatikan. Tahap ini

memeriksa konten yang dapat dibaca di dalam situs Flavia Clothing. Situs

tersebut memiliki berbagai elemen yang dapat dibaca oleh Google yakni

dari front page, gambar slide, kategori, gambar barang, deskripsibarang,

tentang kami, kontak kami, privacy policy, customer support, pembayaran,

panduan ukuran, dan pengembalian. Situs ini memiliki 12 readable

content yang dapat dibaca oleh mesin penelusur dan siap untuk dilakukan

indexi

http://flaviaclothing.com/


Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
untuk Peningkatan Peringkat Dan Trafik Kunjungan Website UMKM

• Kesimpulan

• website ini menerapkan SEO Ultimate merupakan tools plugin yang ada dalam

website yang berguna untuk memudahkan mesin penelusur dalam mencari setiap

kata yang ada dalam page yang terpisah

• Dalam Implementasi Hybrid Modified MCDM Models di dalam SEO untuk situs

http://flaviaclothing.com, peneliti akan mengambil kriteria dalam penilaian dari

penelitian [3]. Kriteria tersebut antara lain desain website, Meta tags, dan pemilihan

keyword untuk internal website optimization. Sedangkan untuk external website

optimization mempunyai kriteria site guide, sosial media, dan linkage

• Adanya SEO pada proses audit dapat membantu para pengunjung situs

mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Penelitian selanjutnya diharapkan

dapat mengkombinasikan berbagai model SEO seperti whitehat dan blackhat SEO

agar dapat memenangkan market penjualan melalui mesin penelusur
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Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Pada jurnal ini penulis melakukan Analisis
Penerapan SEO (Search Engine Optimization)
dan SMO (Social Media Optimization) Pada
Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan
untuk Meningkatkan Peringkat di Search
Engine yang bertujuan untuk meningkatkan
website berada diposisi teratas atau halaman
pertama search engine serta menambah
tingkat popularitas website di social media.
Analisis website fakultas di UAD akan
diterapkan dengan dua metode dan beberapa
tahapan. Metode yang digunakan adalah SEO
dan SMO.



Analisis Penerapan SEO (Search Engine Optimization) dan SMO (Social Media 
Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Di kalangan civitas akademika, website banyak digunakan
untuk menyampaikan informasi dan media pembelajaran.
Website fakultas merupakan salah satu media informasi
yang menjadi subdomain dari website utama universitas.
Informasi yang disajikan lebih spesifik dalam lingkup. Salah
satu sumber untuk mendapatkan pengunjung website
dengan menggunakan search engine. Website akan
muncul di pencarian search engine memerlukan teknik
tertentu. Dan teknik ini dinamakan SEO (Search Engine
Optimization). Dengan teknik SEO maka akan
memungkinkan sebuah website mendapat peringkat
teratas di Search Engine. Selain metode SEO yang sudah
dilakukan pada penelitian yang ada. Ada juga teknik untuk
mendapat kepopuleran suatu website yaitu dengan SMO
(Social Media Optimation). Penerapan SMO pada website
menjadi solusi alternatif untuk menaikan jumlah
pengunjung melalui social media.
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Optimization) Pada Website Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan untuk
Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Metode Penelitian

• Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi, teknik wawancara dan studi pustaka

• Tahap Persiapan
Tahap persiapan ini adalah tahap untuk melakukan persiapan analisis
website fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Tahap Pelaksanaan

• Pengukuran Awal
Dilakukan pengukuran tahap awal serta observasi
mengenai SEO dan SMO yang ada dalam website
Fakultas di Universitas Ahmad Dahlan.

• Optimasi
Langkah tahap optimasi akan dilakukan dengan melihat
dari pengamatan dan observasi yang dilakukan di
tahap pengukuran awal sehingga website fakutas di
Universitas Ahmad Dahlan mengalami perbaikan dari segi
SEO dan SMO.

• Pengukuran Akhir
Pengukuran tahap akhir dilakukan setelah proses tahap
optimasi selesai. Pengukuran ini didasarkan dari
pengukuran Tahap awal dengan pengukuran setelah
dioptimasi. Pengukuran ini untuk menentukan tingkat
keberhasilan daritahap optimasi.
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Metode Penelitian (lanjutan)

• Pengujian

Dilakukan dengan melakukan

Pretest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan analisis
penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja website
di search engine.

Posttest Posttest digunakan sebagai alat ukur keberhasilan
analisis penerapan SEO dan SMO dalam meningkatkan kinerja
website di search engine.

Nilai T Uji nilai T adalah uji statistik yang digunakan untuk
menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Dalam
penelitian ini digunakan uji t-test berpasangan (Paired-Samples
T-Test) untuk mengetahui peningkatan kinerja website fakultas
di UAD sebelum dan sesudah dilakukan optimasi.

• Hasil Penelitian
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Meningkatkan Peringkat di Search Engine

Analisis Penerapan SEO

• Optimasi

Tahapan optimasi dilakukan dengan beberapa tahapan. Secara
garis besar SEO dan SMO mempunyai tahap tersendiri dalam
optimasi yang dilakukan. Pada parameter SEO dan SMO
dilakukan dengan tahapan awal menginstall plugin yang
dibutuhkan.

• Pengukuran Akhir

Pada tahap pengukuran akhir merupakan pengukuran
yang dilakukan guna untuk mengetahui kondisi website
setelah di optimasi dengan parameter-parameter SEO
danSMO yang telah ditentukan.
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Kesimpulan

 Telah dilakukan optimasi yang
dapat meningkatkan kinerja website
fakultas di Universitas Ahmad
Dahlan.

 Berdasarkan uji t menggunakan
SPSS paired t-test yang telah
dilakukan denganmembandingakan
dua sample yang didapat dari
pretest dan posttest, didapat nilai t
hitung = - 5.131 dan nilai -p = 0.03
< 0.05 sehingga ditolak. Dari hasil
tersebut maka disimpulkan jika SEO
dan SMO mampu meningkatkan
kinerja peringkat website fakultas di
search engine.
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Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Pada Jurnal ini penulis mengimplementasikan Search 

Engine Optimization (SEO)  pada sebuah website guna

untuk menjadikan website tersebut sebagai media 

promosi. Pada penelitian ini dilakukan pada sebuah

website yang belum dilakukan teknik-teknik dari SEO, 

kemudian dengan menerapkan metode SEO on page 

sepeti optimasi keyword pada title tag, content meta 

pengujian sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan

teknik-teknik SEO mampu meningkatkan SERP 

(Search Engine Results Page) website di mesin pencari

dan berhasil terindek oleh google berada di page kedua

pada bulan kedua dan berhasil terindex di page pertama

dalam pencarian google dengan waktu kurang dari 3 

bulan. 



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Promosi adalah faktor penting dalam pemasaran sebuah
produk, promisi sebuah kegiatan yang dilakukan untuk
mengenalkan produk yang akan dijual melalui promosi
diharapkan jangkauan pemasaran menjadi semakin luas
dan dapat meningkatkan target penjualan.

Website adalah sebuah aplikasi yang bisa diakses pleh
semua orang diberbagai wiliayah dengan menggunakan
jaringan internet. Sebuah halaman website mempunyai
infromasi dokumenm-dokumen seoerti text, gambar, 
suara, video, menggunakan protokol HTTP.

SEO adalah teknik yang digunakan agar website dapat
dikenal dengan mudah oleh mesin pencari sehingga
dapar meningkatkan pengunjung Website.
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Metode Penelitian
Alur Penelitian
Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah –
masalah yang muncul pada website yang telah ada, 
setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka
memperkaya wawasan untuk memperbaiki masalah-
masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan
analisaanalisa identifikasi masalah dan studi literatur
yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan
perubahan rancangan untuk hasil yang lebih baik, 
tahapan terakhir adalah implementasi website dengan
teknik-teknik SEO yang telah diterapkan. Alur
penelitian seperti gambar berikut ini
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Implementasi

Implementasi dilakukan mengacu pada rancangan teknik SEO yang telah dirancang

Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed, 

waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design 

pada halaman website pada berbagai perangkat. 

Hasil dan Pembahasan

Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan

beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website, 

responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari. 

Implementasi metode Seo On Page

Penerapan dan Implementasi SEO On Page ini meliputi beberapa hal, yaitu :

Optimasi title, title dioptimalisasikan dengan keyword, dimana keyword akan

disisipkan pada character pertama pada title agar tidak terpotong oleh mesin pencari. 

Seperti contoh artikel dengan judul “Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo Snap 

Art Studio” disisipi dengan keyword fotostudio kulon progo ”. Title diambil dari

colom title pada database tabel artikel. Script Program bisa dilihat pada script di 

berikut ini. 
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Penggunaan Meta Description berfungsi untuk menjalankan
secara singkat dan jelas tentang apa isi dari content/ artikel
yang dicari oleh visitor. Meta tag ini membantu web spider 
atau robot search engine dalam mendeskripsikan artikel
dalam web. Meta Description diambil dari colom
Description dari database tabel artikel. Meta Keywords 
berguna untuk menentukan kata kunci pada sebuah content 
agar dapat bersaing di mesin pencari. Kata kunci harus
sesuai dengan isi dari artikel pada web. Meta Keywords ini
juga berfungsi untuk membuat content/artikel lebih cepat
terindeks search engine berdasarkan kata kunci yang 
ditentukan. Meta Keywords diambil dari colom keywords 
pada database tabel artikel.
Penggunaan meta description dan meta keywords dapat
dilihat pada script program berikut ini. 
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Pengujian
Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa
website snapart.studio memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan 
memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran dari
website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar
berikut
ini : 

Tampilan Layout Website dibuat menjadi responsive design, yaitu website 
dapat menyesuaikan tampilan laytou ketika dibuka disemua device.

Teknik-teknik dari Seo telah diuji pada ebsite snapart.studio yang sudah
diopimasi menggunakan metode SEO on page. Hasil pengujian dengan kata 
Studio Foto Kulonprogo berhasilkan menempatkan website tersebbut pada
mesin pencari dengan posisi page ke-2 pada bulan juni 20108 yang 
sebelumnya sama sekali tidak terlacak pada mesin pencari, kemudian pada
bulan juli 2018  naik ke peringkat berada di osisi page pertama.
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Kesimpulan

Penerapan teknik SEO On Page dapat

meningkatkan SERP website di mesin pencari dan

mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. 

Website snap.studio yang semula tidak terindex

telah berhasil terindek oleh google berada di page 

pertama dalam pencarian google dengan waktu

kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya

adalah menggunakan optimasi dengan teknik lain 

yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian

website bertahan lama pada halaman page 1.  
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Dalam manajemen pemasaran dikenal istilah bauran
pemasaran (marketing mix) yaitu seperangkat alat pemasaran yang
digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya.
Kotler mengklasifikasikan seperangkat alat tersebut ke dalam empat
kelompok yaitu: produk (product), tempat (place), harga (price), dan
promosi (promotion). Keempat alat tersebut lebih dikenal dengan 4P

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan
teknik SEO pada website e- commerce Bima Utomo Waterpark.
Penerapan teknik ini diharapkan dapat meningkatkan trafik pada
website bimautomowaterpark.com dan mendapatkan posisi teratas
pada SERP (Search Engine Result Page) untuk kata kunci tertentu,
sehingga diharapkan dapat memberikan feedback positif yaitu
meningkatkan kunjungan ke Bima Utomo Waterpark.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

Mesin pencari (search engine) adalah salah
satu program komputer yang dirancang khusus untuk
membantu seseorang menemukan file-file yang
disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web
server umum (www) atau komputer sendiri. Search
engine memungkinkan kita untuk meminta content
media dengan kriteria yang spesifik dan memperoleh
daftar file yang memenuhi kriteria tersebut.

E-commerce memiliki arti satu set dinamis
teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang
menghubungkan perusahaan, konsumen, dan
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan
perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang
dilakukan secara elektronik.

SEO (Search Engine Optimization) adalah
serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis
dan bertujuan untuk meningkatkan volume serta
kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju
situs website tertentu dengan memanfaatkan algoritma
mesin pencari tersebut, yang disebut dengan
PageRank.
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Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan
penelitian yang dilakukan, yaitu:
1. Spesifikasi kebutuhan, dalam tahap ini menentukan
kebutuhan pembangunan situs, dan fungsi_x0002_fungsi yang
dibutuhkan
2. Melakukan pembangun situs dan melakukan optimisasi. Pada
tahapan kedua, dilakukan proses installasi. Setelah proses
installasi selesai, dilanjutkan dengan mengoptimasi situs
dengan cara merubah beberapa settingan awal situs.
3. Pre-test SERP (Search Engine Result Page), yaitu kegiatan
yang mengimplementasikan pengujian pada web.
4. Menambahkan SEO plugins pada situs yang telah dibangun.
Dalam kaitannya dengan metode Search Engine Optimization,
ada beberapa plugin yang harus dipasang pada situs yang
telah dibangun sebagai langkah optimisasi. Plugin yang telah
terpasang, pada akhirnya memberikan efek peningkatan trafik
pada situs yang telah dibangun, sebagaimana merupakan
tujuan awal dari penelitian ini.
5. Mendaftarkan situs web ke search engine. Setelah situs web
selesai dibangun, dilakukan submit URL untuk memberitahukan
search engine bahwa terdapat situs baru yang siap
di_x0002_index. 6. Mengidentifikasi hasil dari metode yang
telah diterapkan.

Metode Penelitian
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Penerapan Metode SEO
Pelaksanaan penerapan metode SEO ini, dilakukan dalam beberapa tahapan berikut:
1) Pemilihan Domain
Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau
email server di internet.
2) Pemilihan Hosting
Hosting adalah ruang dalam server komputer yang di gunakan sebagai penempatan data dan file yang ada. Pada
penelitian ini hosting yang digunakan adalah hosting yang berbayar untuk memaksimalkan stabilitas performa
website dan kecepatan tampilan website di komputer user.
3) Instalasi Tools Pendukung SEO
Proses ini dilakukan dengan instal beberapa tools pendukung SEO. Pada parameter SEO dilakukan dengan
tahapan awal menyiapkan tools SEO yang dibutuhkan sebagai berikut:
a) Riset Jumlah Pencarian Pencarian keyword menggunakan tool Google Keyword Planner untuk mengetahui
jumlah pencariannya pada search engine.
b) Riset Kompetitor Riset kompetitor yaitu menganalisis tingkat persaingan yang ada di hasil pencarian search
engine Google. Tool yang digunakan yaitu mozbar.
c) Google SERP (Search Engine Result Position) Checker
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Bagian penting dari SEO adalah kemampuan untuk mencek peringkat website di
SERP atau hasil pencarian mesin pencari. Tool SERP Checker yang digunakan yaitu
whatmyserp.

4) Parameter SEO
Pada tahap ini dilakukan pencarian item-item parameter SEO yang akan
dioptimalisasidalam penelitian. Pemilihan keyword yang dioptimasi maka keyword
tersebut harus memiliki banyak pencarian dan memiliki persaingan yang rendah.
Tujuannya yaitu agar keyword yang dioptimasi tersebut dapat mendatangkan pencarian
yang banyak sehingga mendapatkan pengunjung yang diinginkan melalui mesin pencari,
kemudian bisa bersaing di halaman pencarian dengan mudah.
Dalam proses optimasi SEO pada website Bima Utomo Waterpark yaitu ada 3 keywords
yang ingin ditargetkan, yaitu: Tabel 1

5) Meta Tag
Meta tag merupakan deskripsi dari website yang terdiri dari beberapa keyword utama.
Deskripsi Meta tag penting karena Google akan menggunakannya sebagai deskripsi dari
halaman web. Menambahkan deskripsi meta tag untuk setiap halaman web merupakan
praktik yang baik ketika Google tidak dapat membuat deskripsi yang baik tentang web.
Meta tag yang digunakan adalah “Bima Utomo Waterpark, bimautomowaterpark.com.
Kami menyediakan fasilitas gazebo gratis, aneka kolam anak, kantin, area outdoor luas,
permainan dan lainnya.”

6) Diagram UML
Berikut ini diagram-diagram UML penerapan SEO pada website Bima Utomo Waterpark:

Tabel 1. Keywords SEO
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Halaman Utama Website

Halaman home adalah halaman pertama
yang muncul saat user membuka website bima
utomowaterpark. Pada halaman home terdapat
beberapa elemen seperti menu yang didesain di bagian
samping kanan web, yang terdiri dari menu tentang
kami, berita dan promosi, fasilitas, galeri foto, hubungi
kami, lokasi kami. Dibagian kiri terdapat logo dari web.

Peletakan Judul Artikel yang SEO Friendly
Peletakan judul yang SEO Friendly berfungsi untuk
mempermudah para visitor menemukan website kita
pada mesin pencari google.
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Penempatan Kata Kunci di dalam Artikel
Penempatan kata kunci yang berulang-ulang

di dalam artikel berfungsi agar algoritma google dapat
dengan mudah menemukan website sesuai dengan
kata kunci yang diketik oleh visitor.

Penempatan Meta Keywords dalam Coding Program
Penempatan Meta Keywords adalah untuk

membantu Google mengenali penekanan pada setiap
berita yang dimuat oleh blog ataupun website berita.
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Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan hasil keyword waterpark medan berada di
posisi ke-11 di pencarian google, keyword bima utomo di posisi ke-4 dan keyword bima
utomo waterpark di posisike-5 di pencarian google.



Implementasi Website Berbasis Search Engine 
Optimization (SEO) Sebagai Media Promosi

KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan
beberapa hasil sebagai berikut:
1. Pembuatan website bisnis/usaha dapat
meningkatkan popularitas bisnis secara online melalui
pencarian di mesin pencari.
2. Teknik SEO dapat dioptimalkan untuk meningkatkan
popularitas website Bima Utomo Waterpark pada mesin
pencari google.
3. Pemilihan kata kunci/keyword yang tepat dapat
membantu kecepatan pencarian produk maupun jasa,
sehingga dapat meningkatkan brand awareness dari
produk/jasa tersebut secara online.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan
memanfaatkan teknik SEO yang lebih advance untuk
dapat meningkatkan sensitifitas mesin pencari terhadap
kata kunci organic maupun non organic yang telah
ditetapkan, sehingga hasil yang diharapkan dapat
bekerja lebih optimal.

Hasil pencarian dengan kata kunci waterpark medan mendapatkan hasil pada halaman ke-4 di
halaman pencarian google. Hasil ini akan cukup bagus mengingat optimasi kata kunci ini baru
dilakukan selama 1 bulan dan akan lebih optimal jika posting artikel dilakukan lebih intensif.







Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid
Modified MCDM untuk Peningkatan Peringkat Dan 

Trafik Kunjungan Website UMKM
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Pada era teknologi seperti zaman saat ini, banyak Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) sudah memanfaatkan teknologi untuk
mengembangkan bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat
berupa website dengan company profile dan toko onlinenya,
penggunaan akun sosial media untuk berjualan dan sarana promosi,
serta penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi dengan
pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai media promosi
dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak yang menggunakan
Search engine Optimization (SEO) untuk mencapai peringkat paling atas
dalam mesin pencari website atau Search engine



 Contoh UMKM

Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 01, Maret 2019

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah
istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.
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 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini akan menganalisis hasil dari penelitian
sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan website UMKM yang baru dan yang sudah ada
sebelumnya untuk dibandingkan dalam pemeringkatan di Search
engine

 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat
pencarian bisnis UMKM yang baru dibentuk dan yang sudah
berkembang sebelumnya di dalam Search engine. Peningkatkan
peringkat pencarian dalam Search engine nantinya akan membantu
bisnis UMKM mendapatkan pelanggan baru. Hasil akhir dari
penelitian ini untuk bantu keberlangsungan UMKM yang ada di
Indonesia
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 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model
pembuatan keputusan, termasuk percobaan pembuatan 86
keputusan dan laboratorium evaluasi (DEMATEL), Proses jaringan
analitik berbasis DEMATEL (disebut DANP).

 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian yang dilakukan menganalisis strategi optimasi
Search engine menggunakan Data Mining. Hasil penelitian ini
menampilkan beberapa gambar simulasi dalam semua strategi
optimisasi mesin pencari. Strategi optimasi mesin pencari dapat
mencapai identifikasi yang sangat akurat dari kategori informasi,
mendapatkan hasil yang ideal dalam mesin pencari optimasi
hasilnya



Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 01, Maret 2019

 Dampak Positif & Negatif

Penelitian ini juga membahas dampak peringkat situs web
yang positif dan negatif dan bagaimana peringkat tersebut dapat
terjadi serta dapat ditingkatkan dengan mengadopsi praktik yang
SEOfriendly.
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 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
perhitungan kuantitatif yang melibatkan perhitungan jumlah pengunjung pada situs
dengan menggunakan Search Engine Result Page (SERP) yang dipunyai oleh Google.

Pembangunan Site UMKM
http://flaviaclothing.com

Site Audit

On Page Optimizataion

Implementation Hybrid Modified 
MCDM Model

Off Page Optimizataion

Analisis Hasil Search 
Engine
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Alur Metode Penelitian yang digambarkan pada Gambar di atas
memiliki beberapa langkah sebagai berikut :

 Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing Site UMKM

Di dalam proses ini akan dibangun sebuah website UMKM yang
baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian ini.
website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress
dimana pembangunan ini juga memperhatikan aspek SEO disetiap
halaman yang
dibangunnya.

 Site Audit

Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai
bahan penelitian ini. Proses audit yang ada di dalam penelitian ini
ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal Links, Average
Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and
Ajax), Google banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta
tags, Competitor Analysis, Search engine Page Results.

 On Page Optimization

Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk
mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs
pada tahap 2. Kegiatan utama dalam fase ini adalah penelitian
kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan oleh
analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien.
Setelah ini, situs web harus diisi secara internal dengan kata kunci
dengan menerapkannya di tempat di manamana yaitu, dalam
judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web.
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 Implementasi Hybrid Modified MCDM Models

Bagian ini mengimplementasi Hybrid Modified MCDM Models
dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

 Analisis Hasil Search engine

Di dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai peringkat
website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu
Google, Yahoo, dan Bing.

 Off Page Optimization

Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik yang
melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet
untuk meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang
lebih baik di Search Engine Results Page (SERP). Strategi
pengoptimalan di luar halaman harus dikembangkan berdasarkan
pada SERP dan analisis pesaing yang dilakukan selama audit. Itu
Proses utama dalam fase ini adalah membangun link atau disebut
dengan backlinks generation.

Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan
pada situs http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan
peningkatan hasil pencarian dalam search engine. Pada akhir
penelitian diharapkan situs UMKM ini mendapatkan hasil pencarian di
halaman pertama dalam pencarian di search engine Google, Yahoo,
dan Bing.
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 Pembahasan Materi

Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website
mengenai penjualan pakaian wanita dalam situs
http://flaviaclothing.com. Situs ini menjual pakaian wanita
mulai dari atasan, jeans, dan pakaian luar seperti sweater atau
cardigan.

 Gambar 2
Diatas menunjukkan bahwa situs http://flaviaclothing.com telah
berhasil dibuat dan mempunyai fungsi sebagai toko online.
Pengujian mengenai sistem toko online dalam website ini telah
dilakukan dan mendapatkan hasil yang prima dan siap untuk
dipakai oleh umum
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 Grafik pengunjung Website

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya
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 Grafik pengunjung Website

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya



Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM
dapat Peningkatan Peringkat dan Trafik Kunjungan Website UMKM.
Penelitian ini membuktikan bahwa SEO sangatlah penting untuk
menaikkan ranking pencarian dalam website dan menaikkan jumlah
pengunjung website setiap minggunya.





IMPLEMENTASI WEBSITE 
BERBASIS SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION (SEO) 
SEBAGAI MEDIA PROMOSI

KELOMPOK 1

1. ADIKTIA (182420101) 

2. ARMANSYAH (182420105) 

3. IBNU FAJARIADI (182420109) 

4. MOH. RENDY SEPTIYAN (182420103) 

5. ERWIN SATRIYANSAH (182420110)



PENDAHULUAN

• Kemajuan teknologi informasi berkembang secara pesat di berbagai bidang kehidupan(Tendean, Rumokoy, &
Program, 2018). Internet adalah salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi mempunyai efek dan
pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan, dengan internet manusia bisa berkomunikasi tanpa batas
diberbagai wilayah di dunia, jumlah pengguna internet semakin meningkat secara signifikan setiap tahun (A.
Riyanto, 2018).

• Website salah satu teknologi internet tidak hanya sebagai media informasi tetapi menjadi proses pendukung
bisnis perusahaan seperti penjualan produk dan jasa secara online(Hidayat, Marlina, & Utami, 2017), akan tetapi
penjualan melalui website belum cukup efektif jika tidak didukung dengan strategi promosi yang baik. SEO
(Search Engine Optimization) adalah salah satu teknik promosi dengan cara memanfaatkan pengoptimalan mesin

• pencari agar website yang sudah kita buat berada diperingkat teratas atau halaman pertama (first page)
(Halilintar & Ariyus, 2018) sebuah halaman mesin pencari.



METODE PENELITIAN
ALUR PENELITIAN

• Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah – masalah yang muncul pada website 
yang telah ada, setelah itu dilakukan tahap studi literatur dalam rangka memperkaya
wawasan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya
adalah perancangan teknik-teknik SEO berdasarkan analisa-analisa identifikasi masalah dan 
studi literatur yang telah dilakukan. Dilakukan tahapan pengujian dan perubahan rancangan
untuk hasil yang lebih baik, tahapan terakhir adalah implementasi website dengan teknik-
teknik SEO yang telah diterapkan. Alur penelitian seperti gambar dibawah ini : 





IMPLEMENTASI
IMPLEMENTASI DILAKUKAN MENGACU PADA RANCANGAN TEKNIK SEO YANG TELAH DIRANCANG. 

Pengujian
Pengujian dilakukan dengan menggunakan tool gtmetrix untuk mengukur pagespeed,
waktu loading dan lain-lain. Pengujian juga dilakukan untuk menilai responsive design
pada halaman website pada berbagai perangkat.

3. Hasil dan Pembahasan
Website snapart telah dioptimasi menggunakan metode SEO On Page dengan
beberapa teknik dan telah dilakukan pengujian yaitu kecepatan loading website,
responsive design serta pengamatan posisi website dimesin pencari.



Script 1.Tag H2

<h2 class="detail-title color-dark-2">Lomba Agustusan foto studio Kulon Progo - Snap Art</h2>

Pada Halaman Home Title artikel akan menggunakan tag H2 <h2>. seperti terlihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 2. Hasil Tag H2

Optimasi URL, dengan menyisipkan keyword utama sebagai contoh diatas menggunakan keyword



PENGUJIAN

• Kecepatan pada website telah diuji menggunakan tools gtmetrix bahwa website snapart.studio
memiliki PageSpeed 94% dengan grade A. Dan memiliki waktu loading website 2,9 second. Ukuran
dari website tersebut hanya 1.22 Mb. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar ber

• ikut ini :



KESIMPULAN 

• Penerapan teknik SEO On Page dapat meningkatkan SERP website di mesin pencari dan
mendapat traffic visitor dari mesin pencari google. Website snap.studio yang semula tidak
terindex telah berhasil terindek oleh google berada di page pertama dalam pencarian
google dengan waktu kurang dari 3 bulan. Untuk penelitian selanjutnya adalah
menggunakan optimasi dengan teknik lain yaitu SEO off page sehingga posisi pencarian
website bertahan lama pada halaman page 1.



REFERENSI

https://www.researchgate.net/publication/332367152_Implementasi_Website_Berbasis_Sea
rch_Engine_Optimization_SEO_Sebagai_Media_Promosi/link/5cb0046b299bf120975f86f9/d
ownload

https://www.researchgate.net/publication/332367152_Implementasi_Website_Berbasis_Search_Engine_Optimization_SEO_Sebagai_Media_Promosi/link/5cb0046b299bf120975f86f9/download




Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid
Modified MCDM untuk Peningkatan Peringkat Dan 

Trafik Kunjungan Website UMKM

Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 01, Maret 2019

Pada era teknologi seperti zaman saat ini, banyak Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) sudah memanfaatkan teknologi untuk
mengembangkan bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat
berupa website dengan company profile dan toko onlinenya,
penggunaan akun sosial media untuk berjualan dan sarana promosi,
serta penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi dengan
pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai media promosi
dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak yang menggunakan
Search engine Optimization (SEO) untuk mencapai peringkat paling atas
dalam mesin pencari website atau Search engine



 Contoh UMKM
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Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah
istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.
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 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini akan menganalisis hasil dari penelitian
sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan website UMKM yang baru dan yang sudah ada
sebelumnya untuk dibandingkan dalam pemeringkatan di Search
engine

 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat
pencarian bisnis UMKM yang baru dibentuk dan yang sudah
berkembang sebelumnya di dalam Search engine. Peningkatkan
peringkat pencarian dalam Search engine nantinya akan membantu
bisnis UMKM mendapatkan pelanggan baru. Hasil akhir dari
penelitian ini untuk bantu keberlangsungan UMKM yang ada di
Indonesia
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 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model
pembuatan keputusan, termasuk percobaan pembuatan 86
keputusan dan laboratorium evaluasi (DEMATEL), Proses jaringan
analitik berbasis DEMATEL (disebut DANP).

 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian yang dilakukan menganalisis strategi optimasi
Search engine menggunakan Data Mining. Hasil penelitian ini
menampilkan beberapa gambar simulasi dalam semua strategi
optimisasi mesin pencari. Strategi optimasi mesin pencari dapat
mencapai identifikasi yang sangat akurat dari kategori informasi,
mendapatkan hasil yang ideal dalam mesin pencari optimasi
hasilnya
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 Dampak Positif & Negatif

Penelitian ini juga membahas dampak peringkat situs web
yang positif dan negatif dan bagaimana peringkat tersebut dapat
terjadi serta dapat ditingkatkan dengan mengadopsi praktik yang
SEOfriendly.
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 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
perhitungan kuantitatif yang melibatkan perhitungan jumlah pengunjung pada situs
dengan menggunakan Search Engine Result Page (SERP) yang dipunyai oleh Google.

Pembangunan Site UMKM
http://flaviaclothing.com

Site Audit

On Page Optimizataion

Implementation Hybrid Modified 
MCDM Model

Off Page Optimizataion

Analisis Hasil Search 
Engine
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Alur Metode Penelitian yang digambarkan pada Gambar di atas
memiliki beberapa langkah sebagai berikut :

 Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing Site UMKM

Di dalam proses ini akan dibangun sebuah website UMKM yang
baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian ini.
website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress
dimana pembangunan ini juga memperhatikan aspek SEO disetiap
halaman yang
dibangunnya.

 Site Audit

Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai
bahan penelitian ini. Proses audit yang ada di dalam penelitian ini
ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal Links, Average
Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and
Ajax), Google banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta
tags, Competitor Analysis, Search engine Page Results.

 On Page Optimization

Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk
mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs
pada tahap 2. Kegiatan utama dalam fase ini adalah penelitian
kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan oleh
analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien.
Setelah ini, situs web harus diisi secara internal dengan kata kunci
dengan menerapkannya di tempat di manamana yaitu, dalam
judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web.
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 Implementasi Hybrid Modified MCDM Models

Bagian ini mengimplementasi Hybrid Modified MCDM Models
dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

 Analisis Hasil Search engine

Di dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai peringkat
website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu
Google, Yahoo, dan Bing.

 Off Page Optimization

Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik yang
melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet
untuk meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang
lebih baik di Search Engine Results Page (SERP). Strategi
pengoptimalan di luar halaman harus dikembangkan berdasarkan
pada SERP dan analisis pesaing yang dilakukan selama audit. Itu
Proses utama dalam fase ini adalah membangun link atau disebut
dengan backlinks generation.

Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan
pada situs http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan
peningkatan hasil pencarian dalam search engine. Pada akhir
penelitian diharapkan situs UMKM ini mendapatkan hasil pencarian di
halaman pertama dalam pencarian di search engine Google, Yahoo,
dan Bing.
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 Pembahasan Materi

Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website
mengenai penjualan pakaian wanita dalam situs
http://flaviaclothing.com. Situs ini menjual pakaian wanita
mulai dari atasan, jeans, dan pakaian luar seperti sweater atau
cardigan.

 Gambar 2
Diatas menunjukkan bahwa situs http://flaviaclothing.com telah
berhasil dibuat dan mempunyai fungsi sebagai toko online.
Pengujian mengenai sistem toko online dalam website ini telah
dilakukan dan mendapatkan hasil yang prima dan siap untuk
dipakai oleh umum
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 Grafik pengunjung Website

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya
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 Grafik pengunjung Website

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya



Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM
dapat Peningkatan Peringkat dan Trafik Kunjungan Website UMKM.
Penelitian ini membuktikan bahwa SEO sangatlah penting untuk
menaikkan ranking pencarian dalam website dan menaikkan jumlah
pengunjung website setiap minggunya.





SEO AUDIT
KELOMPOK 2 – IT AUDIT

Program Pascasarjana
Magister Teknik Informatika
MTI – 20A



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



10-Step SEO Audit Process 
To Boost Your Google Rankings

BASED ON CASE STUDIES TECHNICAL SEO ARTICLE

https://ahrefs.com/blog/seo-audit/



Audit Target & Tools

simplelifeinsure.com

Google Analytics
Google Search Console
Google PageSpeed Insights
Google’s Structured Data Testing Tool
Ahrefs (7-day trial)
Copyscape
SERP Simulator
Web Page Word Counter



Tahap 1. Pastikan hanya SATU versi saja situs 
Anda yang dapat dijelajahi

Pertama, Anda perlu memeriksa bahwa hanya satu versi situs Anda yang dapat dijelajahi. 
Pertimbangkan semua cara seseorang dapat mengetik alamat situs web Anda di browser (atau tautan
ke sana).

Sebagai contoh:
http://yourdomain.com
http://www.yourdomain.com
https://yourdomain.com
https://www.yourdomain.com

Hanya SATU dari ini yang dapat diakses di browser. 301 yang lain harus diarahkan ke versi kanonik. 
Dalam kasus web Simple Life Insure, semuanya terlihat baik-baik saja. Anda dapat melihat bahwa jika
kita mengetik versi HTTP ke bilah alamat, maka secara otomatis akan diarahkan ke versi HTTPS. 



Tahap 2. Mulai perayapan (crawl) situs web

Selanjutnya, kita perlu memulai penjelajahan situs web yang berjalan di latar belakang.

Sebuah SEO akan merayapi (crawl) situs dengan cara yang sama seperti Google dan memberi kita
beberapa informasi yang berguna tentang struktur dan pengaturan SEO saat ini. Buat setting seperti
ini : 



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(1)

Untuk mengecek bahwa
situs terindeks, gunakan
Google Search Console 
> Google Index > Index 
Status.

Terlihat menurut GSC, 
ada 226 yang terindeks.

Lakukan croscek dengan jumlah halaman
yang didapat dari hasil crawling situs. 
Untuk melakukan ini, buka: Audit Situs> 
Proyek> Halaman internal.



Tahap 3. Periksa Google untuk masalah indeksasi
(2)

Menurut hasil crawl, setidaknya ada 267 
halaman, jadi mengapa hanya 226 halaman
yang diindeks?

Kemungkinan ada beberapa halaman ini tidak
diindeks. Kemudian lihat secara lebih mendetail.

Sepertinya telah ditemukan alasan perbedaan: 
hanya 194 halaman yang ditayangkan (yaitu, 
200 status HTTP); sisanya adalah pengalihan
atau halaman yang rusak.

Setelah di cek, konten ternyata tidak ditemukan
dan harus dihapus dari indeks.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (1)

Buka Google dan cari nama
merek Anda. Seharusnya
kita dapat melihat situs 
Anda sebagai hasil organik
pertama, kecuali situs Anda
sangat baru (atau mereknya
adalah frasa yang sangat
umum).

Misalnya, ambil Beamer.
Sepertinya mereka saat ini
berada di posisi # 12 untuk
istilah "beamer.“



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (2)

Solusinya adalah membangun merek dan membangun tautan.

Itu berarti melakukan hal-hal seperti:

a. membangun beberapa tautan yang kuat dan bermerek;
b. menjalankan kampanye misalnya disebutkan dan ditautkan dari situs web terkenal besar
c. membangun beberapa kutipan di direktori bisnis;
d. memastikan situs memiliki daftar Google Business;
e. memastikan situs memiliki kehadiran di semua jaringan social utama.



Tahap 4. Periksa peringkat Anda untuk nama 
merek Anda (3)

Lakukan itu, dan Anda harus perlahan naik pangkat. Tetapi bagaimana jika Anda tidak ada di 
SERP (Search Engine Result Page)?

Jika Anda mengesampingkan masalah indeksasi yang seharusnya dimiliki, maka terindikasi kuat
ada masalah yang lebih dalam, seperti penalti algoritmik atau manual yang berat.

Saya sarankan memeriksa Google Search Console untuk indikasi penalti :

Idealnya, ini yang ingin Anda lihat:



Tahap 5. Gali lebih dalam ke lebih banyak
masalah di halaman dalam laporan crawl

Melalui Audit Situs> Proyek> Halaman
Internal> Tag HTML, Anda akan melihat
daftar semua masalah pada halaman
yang ditemukan selama perayapan.

Saya sarankan memperbaiki Kesalahan
apa pun sebelum beralih ke Peringatan
dan Pemberitahuan.

Anda juga dapat memeriksa laporan
Tag Sosial, Kualitas Konten, dan Tautan
Keluar untuk memastikan bahwa
semua masalah pada halaman
diperbaiki.



Tahap 6. Periksa kesalahan data terstruktur

Langkah selanjutnya dalam proses audit 
kami adalah menguji setiap data 
terstruktur yang mungkin dikandung
oleh situs dan memastikannya
terbentuk dengan benar.

Contoh konten yang mungkin mendapat
manfaat dari dimasukkannya data 
terstruktur meliputi :

- Ulasan;
- Informasi produk;
- Acara

Rekatkan di URL yang ingin Anda uji lalu
tekan “Run test”.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (1)

Google Analytics akan memberi tahu
Anda berapa banyak lalu lintas
pencarian organik yang Anda dapatkan.

Tapi itu tidak akan memberi tahu Anda
bagaimana peringkat Anda
berkembang.

Mari kita gunakan Site Explorer Ahrefs
untuk memeriksanya.

Penjelajah Situs> Masukkan domain> 
Tinjauan.

Klik pada tab Pencarian Organik dan
lihat kata kunci Organik.



Tahap 7. Periksa apakah peringkat menuju ke
arah kanan (2)

Jika menunjukkan penurunan, 
kemungkinan peringkat Anda
menurun secara menyeluruh. Ini bisa
karena sejumlah alasan, misalkan
Konten kedaluwarsa, penalti Google, 
dll.

Dalam hal ini, Anda perlu menyelidiki
lebih lanjut. Anda juga dapat
memastikan bahwa peringkat untuk
kata kunci tertentu mengarah ke arah
yang benar dengan laporan Kata 
Kunci Organik. Tekan ikon grafik, dan
itu akan menunjukkan bagaimana
peringkat Anda berfluktuasi seiring
waktu.



Tahap 8. Temukan halaman yang berada pada 
posisi 5–10 untuk kata kunci volume tinggi

Jadi kita perlu mencari kata 
kunci volume tinggi di mana kita
peringkat di posisi 5-10, lakukan
dengan Site Explorer Ahrefs.

Penjelajah Situs> Masukkan
domain> Pencarian Organik> 
Kata Kunci Organik> Posisi (5–
10)> Volume (1K +)

Kami kemudian akan
mendapatkan daftar kata kunci
(dan konten) yang dapat kami 
fokuskan.



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (1)

Halaman rusak (dan tautan) di situs Anda
membuang apa yang disebut “ekuitas
tautan”.

Jadi, Anda ingin mencari dan
memperbaiki masalah ini secepat
mungkin.

Untuk menemukan halaman yang rusak, 
buka:

Penjelajah Situs> Halaman> Terbaik
berdasarkan tautan> tambahkan filter 
"404".



Tahap 9. Temukan dan perbaiki tautan yang rusak 
ke (dan dari) situs Anda (2)

Urutkan hasil dengan RD (Refering
Domains) untuk melihat halaman yang 
rusak memiliki tautan masuk paling 
banyak.

Selesaikan daftar ini dan perbaiki
kesalahan yang sesuai.

Ini akan melibatkan:

- mengganti konten;
- mengarahkan ulang halaman yang 
rusak (ke halaman langsung yang 
relevan);
- meninggalkan sebagai 404 (ini baik
untuk halaman tanpa backlink)



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (1)

Langkah terakhir dalam proses 
audit terdengar sedikit tidak
intuitif. 

Yakni akan sering melibatkan
penghapusan banyak halaman dari
situs Anda. Jadi, bagaimana hal itu
akan membantu meningkatkan
traffic pencarian?

Jawaban singkatnya adalah bahwa
banyak halaman berkualitas
rendah (atau berkinerja buruk) 
akan dapat menyeret seluruh situs 
Anda menjadi buruk.



Tahap 10. Lakukan audit konten lengkap (2)

Singkatnya, inilah strateginya :

- Temukan halaman berkualitas rendah dengan sedikit/tanpa lalu lintas pencarian organik;
- Jika dapat ditingkatkan, perbarui dan luncurkan kembali;
- Jika tidak, hapus dan arahkan (301) URL ke halaman yang relevan.

Teknik ini terbukti cukup sukses. Pilihan pertama tentu harus meningkatkan konten dan
meluncurkannya kembali. Tetapi jika ada sesuatu yang berkualitas rendah dan tidak layak
untuk di-update, maka lanjutkan untuk dihapus. Pastikan untuk menyiapkan 301 redirect ke
halaman yang relevan, sehingga Anda tidak kehilangan ekuitas tautan apa pun.



SELESAI

Audit SEO = selesai. 

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda harus menemukan banyak perubahan yang dapat
Anda lakukan pada situs Anda untuk meningkatkan peringkat Anda. Audit SEO forensik penuh
adalah proses yang jauh lebih panjang (mengambil data dan traffic dari beberapa jam hingga
beberapa hari, tergantung pada ukuran situs). 

Tapi proses yang baru saja kita lewati tadi, adalah cara yang bagus untuk memulai kampanye SEO 
baru dan merasakan bagaimana sebuah situs saat ini dikelola.
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Abstract—SEO (Search engine Optimization) saat ini 

merupakan hal yang wajib ada di dalam website yang dibuat. 

SEO dapat membantu website agar dapat dicari di mesin 

pencarian seperti Google, Bing, dan Yahoo. Namun, penerapan 

SEO yang standar tidak dapat membuat website menduduki 

peringkat atas dalam pencariannya. Hal ini dikarenakan banyak 

website sudah menerapkan teknik SEO yang standar sebagai 

bantuan untuk pencariannya. Metode Hybrid Modified MCDM 

dapat mempengaruhi mesin pencari untuk menentukan website 

mana yang paling cocok dengan pencarian yang ada. Penelitian 

ini memproyeksikan penerapan SEO yang telah dimodifikasi 

kepada website UMKM agar dapat menjadi peringkat paling 

atas. Dengan menjadi peringkat paling atas dalam mesin 

penelusuran diharapkan dapat membantu calon pelanggan 

dalam mencari website UMKM sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian dari UMKM 

Keywords— SEO (Search engine Optimization); Metode Hybrid 

Modified MCDM; Mesin Penelusur; Website. 

 

I.  PENDAHULUAN 

Pada era teknologi seperti zaman saat ini, banyak Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah memanfaatkan 

teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Pemanfaatan 

teknologi tersebut dapat berupa website dengan company 

profile dan toko onlinenya, penggunaan akun sosial media 

untuk berjualan dan sarana promosi, serta penggunaan media 

chatting sebagai alat bantu komunikasi dengan pelanggannya. 

Di dalam pemanfaatan website sebagai media promosi dan 

akualisasi usahanya tersebut sudah banyak yang menggunakan 

Search engine Optimization (SEO) untuk mencapai peringkat 

paling atas dalam mesin pencari website atau Search engine. 

Beberapa dari mereka sudah mempunyai strategi untuk 

memenangkan peringkat atas dalam Search engine sehingga 

penggunaan SEO yang standar tidak dapat mengangkat suatu 

website menjadi peringkat atas dalam Search engine [1].  

Berbagai penelitian yang menghasilkan strategi dalam SEO ini 

sudah dikembangkan oleh pengusaha UMKM. Tidak sedikit 

juga dari mereka menggunakan jasa SEO untuk mendongkrak 

website usahanya. Di dalam situasi persaingan pemanfaatan 

teknologi seperti ini, para pelaku UMKM yang sedang 

berkembang sulit untuk mendapatkan mangsa pasar dari 

penelusuran di Search engine. Para pengusaha UMKM 

membutuhkan solusi yang terbaik untuk optimalisasi di dalam 

Search engine menggunakan teknik dan penelitian yang 

terbaru [2].  

Penelitian terbaru mengenai SEO dilakukan oleh [3] yang 

mengembangkan SEO dengan mengkombinasikan SEO 

dengan Multiple Criteria Decision Making (MCDM) yang 

sudah dimodifikasi. Penelitian ini memodifikasi 6 kriteria 

SEO yang berada di website dan dianggap dapat 

meningkatkan peringkat pencarian pada Search engine. 

Namun, penelitian ini baru hingga pengembangan modifikasi 

SEO dan belum hingga penerapannya terutama dalam bisnis 

UMKM.  

Penelitian ini akan menganalisis hasil dari penelitian 

sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan website UMKM yang baru dan yang sudah ada 

sebelumnya untuk dibandingkan dalam pemeringkatan di 

Search engine. Penelitian ini akan menerapkan dan menguji ke 

6 kriteria yang telah dimodifikasi sebelumnya untuk 

didapatkan data dari hasil pencarian dalam Search engine.  
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat 

pencarian bisnis UMKM yang baru dibentuk dan yang sudah 
berkembang sebelumnya di dalam Search engine. 
Peningkatkan peringkat pencarian dalam Search engine 
nantinya akan membantu bisnis UMKM mendapatkan 
pelanggan baru. Hasil akhir dari penelitian ini untuk bantu 
keberlangsungan UMKM yang ada di Indonesia. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian utama yang menjadi dasar pada penelitian ini 

dilakukan oleh [3]. Penelitian ini ini menetapkan model 

keputusan peringkat mesin pencari untuk administrator untuk 

meningkatkan kinerja situs web yang memenuhi kebutuhan 

pengguna. Untuk menyelidiki keterkaitan dan bobot yang 

berpengaruh di antara kriteria SEO dan mengevaluasi 

kesenjangan kinerja untuk mencapai tingkat aspirasi di dunia 

nyata, penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model 

pembuatan keputusan, termasuk percobaan pembuatan 
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keputusan dan laboratorium evaluasi (DEMATEL), Proses 

jaringan analitik berbasis DEMATEL (disebut DANP), dan 

VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje 

(VIKOR). Temuan empiris menemukan bahwa kriteria SEO 

mengakui hubungan self-effect berdasarkan teknik 

DEMATEL. Menurut Influential Network Relation Map 

(INRM), pengoptimalan situs web eksternal adalah dimensi 

prioritas utama yang perlu ditingkatkan ketika menerapkan 

SEO. Penelitian ini menggunakan enam kriteria untuk 

evaluasi, meta tag adalah kriteria paling signifikan yang 

mempengaruhi peringkat mesin pencari, diikuti oleh kata 

kunci dan desain situs web. Evaluasi peringkat dalam mesin 

pencari mengungkapkan bahwa situs web baru terendah akan 

menjadi contoh optimal bagi administrator situs web untuk 

membuat situs web peringkat atas selama penelitian ini. 

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan kelanjutan dari 

penelitian ini.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh [4] menganalisis strategi 

optimasi Search engine menggunakan data mining. Hasil 

penelitian ini menampilkan beberapa gambar simulasi dalam 

semua strategi optimisasi mesin pencari. Strategi optimasi 

mesin pencari dapat mencapai identifikasi yang sangat akurat 

dari kategori informasi, mendapatkan hasil yang ideal dalam 

mesin pencari optimasi hasilnya. Optimasi mesin pencari 

dapat juga dengan mengurangi waktu pengaksesan website 

karena mesin mencari  secara real-time. Jaringan saraf tiruan 

juga dapat memberikan hasil yang lebih akurat kepada 

pengguna meningkatkan strategi optimasi mesin pencari. 

Penelitian yang akan dilaksanakan tidak menggunakan 

jaringan syaraf tiruan dan hanya mengimplementasikan 

penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk usaha UMKM.  

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh [5] menganalisis salah satu 

search engine yang terkenal yaitu Google. Search engine ini 

mempunyai metode untuk pengindeksan gambar. Metode ini 

membandingkan expired domain atau domain yang telah 

digunakan sebelumnya dengan berbagai gambar yang 

diupload ke dalam search engine. Hal ini dilakukan karena 

banyak orang beranggapan bahwa menggunakan expired 

domain, website lebih cepat terindeks dan lebih unggul 

peringkatnya pada search engine daripada menggunakan 

domain yang baru. Penelitian ini menganalisa Google image 

indeks dengan melakukan perbandingan penggunaan expired 

domain dan domain baru dalam studi kasus toko online. Hasil 

dari penelitian yang dilakukan ini mempelajari mengenai 

pengaruh Expired Domain dengan pengindeksan gambar di 

satu search engine yaitu Google. 

 

Penelitian mengenai analisis kompetitif dari website retail 

menggunakan search engine marketing dilakukan oleh [6]. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SEO dapat digunakan 

untuk meningkatkan visibilitas situs web dan meningkatkan 

pendapatan penjualan. Penelitian ini berfokus pada hubungan 

antara strategi Search engine Marketing (SEM) dan teknik 

SEO untuk pencarian organik dan berbayar.  Penelitian ini 

juga membahas dampak peringkat situs web yang positif dan 

negatif dan bagaimana peringkat tersebut dapat terjadi serta 

dapat ditingkatkan dengan mengadopsi praktik yang SEO-

friendly.  Penelitian ini memasarkan situs web startup di 

industri ritel yang kompetitif dan menganggap bahwa 

peningkatan peringkat  dalam search engine adalah tugas yang 

menantang. Penelitian ini memberikan ide kepada pemilik 

situs web tentang bagaimana situs web harus dibuat, 

diluncurkan, dan dipelihara dengan memastikan traffic dan 

pendapatan. Namun penelitian ini hanya dapat 

diimplementasikan secara praktis di situs web perusahaan 

startup ritel.  

 

Penelitian mengenai manipulasi SEO dalam hasil search 

engine dalam pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016 

dilaksanakan oleh [7]. Pada penelitian ini, Metaxas 

mengemukakan bahwa Search engine dapat dimanipulasi 

untuk memenangkan suatu kontes pemilu, politik, agama, dan 

sosial tertentu. Proses manipulasi ini melibatkan Web 

Spammers yang digunakan untuk menduplikat suatu informasi 

yang sama dari suatu web ke web lainnya sehingga 

keangkatlah suatu hal isu ke peringkat paling atas dalam mesin 

pencarian. Penelitian ini didasarkan oleh masyarakat Amerika 

Serikat yang berusaha mencari informasi mengenai calon 

pemimpinnya dengan mencari dalam search engine. 

Kesempatan seperti ini digunakan oleh oknum yang ingin 

memenangkan seorang kandidat yang sedang bertanding. 

Penelitian ini juga menjadikan refrensi dari Google dalam 

memperbaiki algoritma pencarian yang dibuatnya. Penelitian 

ini memiliki dampak bagi Google dalam menampilkan 

informasi dari website yang terpercaya sebagai prioritas 

utamanya. Search engine yang lain seperti Yahoo atau Bing 

belum memiliki algoritma untuk menghindari web spammers 

ini. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah perhitungan kuantitatif yang melibatkan perhitungan 

jumlah pengunjung pada situs dengan menggunakan Search 

Engine Result Page (SERP) yang dipunyai oleh Google. 

Sebelum dilakukan optimalisasi dengan SEO, peneliti 

memasang mesin penghitung jumlah kunjungan di dalam situs 

yang akan diteliti. Hal ini dicatat sebagai nilai awal dalam 

perhitungan optimalisasi situs dengan SEO yang akan 

diterapkan. Setelah menggunakan mesin penghitung traffic, 

maka dilakukan langkah-langkah SEO  yang dapat dilihat 

pada gambar 1. Pada akhir penelitian, didapatkan hasil 

peningkatan jumlah kunjungan pada situs flaviaclothing.com 

yang menjadi indikator optimalisasi situs.  

  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

digambarkan pada Gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1. Metode Penelitian 

Alur Metode Penelitian yang digambarkan pada Gambar 1 
memiliki beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing Site 
UMKM 

   Di dalam proses ini akan dibangun sebuah website 
UMKM yang baru akan dilaksanakan untuk membuat 
bahan penelitian ini. website yang dibangun ini 
menggunakan CMS dari Wordpress dimana pembangunan 
ini juga memperhatikan aspek SEO disetiap halaman yang 
dibangunnya.  

2. Site Audit 
   Proses ini adalah mengaudit website yang akan 

dipakai sebagai bahan penelitian ini. Proses audit yang ada 
di dalam penelitian ini ada 12 yaitu Total Readable 
Content, Internal Links, Average Speed, Broken Links, 
Canonical URL Check, (Flash, Frames and Ajax), Google 
banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta tags, 
Competitor Analysis, Search engine Page Results. 

3. On Page Optimization 
   Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami 

untuk mengoptimalkan situs web secara internal 
berdasarkan audit situs pada tahap 2. Kegiatan utama 
dalam fase ini adalah penelitian kata kunci. Daftar kata 
kunci yang disarankan perlu disiapkan oleh analis 
berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien. 
Setelah ini, situs web harus diisi secara internal dengan 
kata kunci dengan menerapkannya di tempat di mana-
mana yaitu, dalam judul, tag, metatag, dan konten dari 
halaman web. 

4. Implementasi Hybrid Modified MCDM Models 
   Bagian ini mengimplementasi Hybrid Modified 

MCDM Models dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai 
bagian inti dari penelitian ini. 

5. Off Page Optimization 
   Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan 

praktik yang melaluinya situs web dan kontennya 
disebarkan melalui Internet untuk meningkatkan peringkat 
situs web Google dan posisi yang lebih baik di Search 

Engine Results Page (SERP). Strategi pengoptimalan di 
luar halaman harus dikembangkan berdasarkan pada SERP 
dan analisis pesaing yang dilakukan selama audit. Itu 
Proses utama dalam fase ini adalah membangun link atau 
disebut dengan backlinks generation. 

6. Analisis Hasil Search engine 
   Di dalam proses ini akan ditarik kesimpulan 

mengenai peringkat website tersebut berdasarkan hasil 
pencarian search engine yaitu Google, Yahoo, dan Bing. 

 
Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah 
kunjungan pada situs http://flaviaclothing.com dapat 
meningkat seiring dengan peningkatan hasil pencarian dalam 
search engine. Pada akhir penelitian diharapkan situs UMKM 
ini mendapatkan hasil pencarian di halaman pertama dalam 
pencarian di search engine Google, Yahoo, dan Bing.  
 
 

IV. PEMBAHASAN 

 
Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website 

mengenai penjualan pakaian wanita dalam situs 
http://flaviaclothing.com. Situs ini menjual pakaian wanita 
mulai dari atasan, jeans, dan pakaian luar seperti sweater atau 
cardigan. Situs ini merupakan pengembangan dari toko online 
Flavia Clothing yang berasal dari media sosial Instagram 
@flavia.clothing. Website ini dibuat menggunakan CMS dari 
Wordpress selama 2 minggu dengan konten yang belum 
dimasukkan elemen SEOnya. 

 

Gambar 2. Tampilan situs http://flaviaclothing.com/ 

 

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa situs 
http://flaviaclothing.com telah berhasil dibuat dan mempunyai 
fungsi sebagai toko online. Pengujian mengenai sistem toko 
online dalam website ini telah dilakukan dan mendapatkan 
hasil yang prima dan siap untuk dipakai oleh umum.  

Tahapan selanjutnya adalah mengaudit site yang akan 
dioptimalisasi SEOnya. Dalam audit ini ada 12 hal yang perlu 
diperhatikan. Tahap ini memeriksa konten yang dapat dibaca 
di dalam situs Flavia Clothing. Situs tersebut memiliki 
berbagai elemen yang dapat dibaca oleh Google yakni dari 
front page, gambar slide, kategori, gambar barang, deskripsi 

http://flaviaclothing.com/
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barang, tentang kami, kontak kami, privacy policy, customer 
support, pembayaran, panduan ukuran, dan pengembalian. 
Situs ini memiliki 12 readable content yang dapat dibaca oleh 
mesin penelusur dan siap untuk dilakukan indexing. Internal 
Links yang ada di dalam website ini sudah diarahkan untuk 
mendukung SEO yang akan diimplementasikan. Average 
Speed merupakan berapa lama waktu respons dari website 
untuk dapat tampil sempurna. Didapatkan waktu rata-rata dari 
beberapa kali percobaan menuju website adalah 3.06 detik. 
Broken Links pada website ini tidak ada, semua link pada page 
akan menghasilkan respons dari website. Canonical URL 
Check ada pada website ini. website ini menerapkan SEO 
Ultimate merupakan tools plugin yang ada dalam website yang 
berguna untuk memudahkan mesin penelusur dalam mencari 
setiap kata yang ada dalam page yang terpisah.  Google 
banned URLs sudah ada di dalam meta data di situs ini, Site 
Map dalam situs ini belum ada, Site Index sudah ada di dalam 
website ini, Tags and Meta tags sudah ada di dalam page 
maupun konten yang ada di website ini, Competitor Analysis 
yang ada sangat tinggi dan sudah aware terhadap search 
engine. Sedangkan untuk  Search engine Page Results pada 
awal pembuatan website ini, flaviaclothing.com menduduki 
peringkat page diatas 10 untuk pencarian dari google, yahoo, 
dan bing. 

On-page optimization dalam adalah suatu unsur yang 
sangat penting untuk mendapatkan peringkat yang paling atas 
dalam mesin penelusur. Flavia Clothing telah menerapkan on 
page optimization dalam websitenya. Dimulai dari segi konten 
website ini memiliki konten yang unik dimana konten yang 
diciptakan tidak berasal dari website lainnya sehingga 
memudahkan mesin browser untuk mencari website Flavia 
Clothing ini. Sedangkan untuk keyword atau kata kunci Flavia 
Clothing menggunakan kata kunci yang umum seperti pakaian 
murah, pakaian murah jakarta, pakaian wanita, dan sebagainya 
di setiap meta data dari konten tersebut. Hal ini membantu 
website Flavia Clothing untuk mendapatkan peringkat atas 
dalam pencarian di search engine. Dalam segi judul nama 
barang, peneliti memberikan dalam judul tersebut dengan 
menambahkan kata "baju kekinian cewek murah wanita grosir 
bahan halus kualitas import" hal ini juga dilakukan dalam 
penjualan di marketplace shopee, Flavia Clothing 
mendapatkan jumlah pencarian yang banyak. Hal ini juga 
tentunya dapat menambah node dalam pencarian di search 
engine. Dalam segi new url yang ada dalam Flavia Clothing 
juga sudah ditambahkan unsur SEOnya sehingga dapat 
membantu menaikkan pencarian di search engine tersebut. 
Dalam Meta description di dalam gambar di website Flavia 
Clothing ini telah ditambahkan metadata yang sesuai dengan 
unsur SEO nya. Meta data yang sesuai dengan unsur SEO di 
sini dimasukkan dalam judul, subjek, tags, comment, author, 
dan copyright yang ada di setiap gambar. Meta data yang 
disematkan pada gambar dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Meta data pada gambar di situs http://flaviaclothing.com/ 

 

Website Flavia Clothing ini juga memiliki social sharing 
di mana pengguna website ini dapat menyebarkan informasi 
mengenai produk melalui sosial media Facebook, Twitter, dan 
Google Plus. Penggunaan social sharing pada salah satu 
produk dalam Flavia Clothing dapat dilihat pada gambar 4 di 
bawah ini. 

 

Gambar 4. Social Sharing pada situs http://flaviaclothing.com/ 

 

Dalam Implementasi Hybrid Modified MCDM Models di 

dalam SEO untuk situs http://flaviaclothing.com, peneliti akan 

mengambil kriteria dalam penilaian dari penelitian [3]. 

Kriteria tersebut antara lain desain website, Meta tags, dan 

pemilihan keyword untuk internal website optimization. 

Sedangkan untuk external website optimization mempunyai 

kriteria site guide, sosial media, dan linkage. 

 

Bagian ini, peneliti akan menguji kembali kriteria yang 

dipakai dalam penelitian tersebut terhadap 10 orang yaitu 5 

orang yang berpengalaman membangun SEO dari sebuah 

website, 2 orang web developer, dan 3 orang pengguna 

internet yang biasa melakukan transaksi pembelian secara 

online.  

 

Dari hasil kuisioner yang mengarahkan kepada kriteria 

penilaian dalam penelitian [3], didapatkan bahwa nilai untuk 
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desain dari flaviaclothing.com memiliki nilai 7.5 skala 10 

dimana penilaian ini cukup bagus mengenai desain dari 

website ini untuk menarik minat beli dari pengunjung. Desain 

website ini dapat dioptimalkan antara lain dengan cara 

mengurangi space kosong dan memadatkan konten yang 

tersedia. Dalam pertanyaan mengenai meta tags dalam website 

yang mengandung SEO, meta tags sangat diperlukan untuk 

mencari kata yang sesuai dalam mesin pencarian. Meta tags 

sangat diperlukan dalam unsur pencarian yang ada di dalam 

website. Meta tags seharusnya ada disetiap page dan konten 

yang tersedia di dalam website untuk mendongkrak pencarian 

dalam search engine tersebut. Dari hasil kuisioner, ditemukan 

bahwa semua orang setuju bahwa meta tags dapat menaikkan 

pencarian yang ada di mesin penelusur. Kata kunci atau 

keywords merupakan kriteria ketiga yang diungkapkan dalam 

penelitian tersebut. Keywords untuk setiap UMKM berbeda 

satu dengan lainnya berdasarkan kemiripan kata (sinonim) dari 

barang yang dijual dalam toko online. Flavia Clothing 

merupakan UMKM yang berjualan pakaian. Hal ini menjadi 

pertanyaan kepada koresponden, keywords apa yang cocok 

untuk diterapkan dalam Flavia Clothing atau jika ingin 

membeli pakaian secara online di mesin pencari, kata kunci 

apa yang dicari dalam mesin pencari. Hasil jawaban  dari 

koresponden tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.  

 

 
Tabel 1. Hasil jawaban dari keywords yang dibutuhkan dalam SEO 

Koresponden Hasil 

K1 Pakaian, Pakaian Murah, Pakaian Murah Jakarta, Baju, 

Baju Wanita, 

K2 Baju, Baju Murah, Baju grosir, cardigan, outer, 

K3 Busana, busana murah,  

K4 Grosir baju, baju tanah abang, sweater, cardigan, olshop 

murah, pusat baju murah, 

K5 Grosir baju bandung , baju murah bandung, grosir baju 

online, pusat pakaian online , baju online murah, grosir 

baju murah, baju tanah abang 

K6 Baju olshop, baju hijab bandung, pusat baju muslim, pusat 

baju grosir, pusat baju hijab, busana muslim, grosir hijab, 

grosir baju bandung , baju murah bandung, grosir baju 

online, pusat pakaian online , baju online murah, 

grosirbajumurah, bajutanahabang 

K7 Grosir baju, baju murah, dress pesta, baju terupdate, dress 

kekinian, baju bandung, dress couple 

K8 Baju murah, dress, gamis syari, baju baru, baju terbaru, 

gamis baru 

K9 Grosir jacket, grosir jaket bandung, grosirrajut, sweater 

murah, grosir baju murah, cardigan murah, baju couple, 

olshop murah, trusted olshop, pusat baju murah, olshop, 

grosir pakaian, baju murah bandung, bajumurah, grosir 

hijab, belanja baju, bandung, grosir baju, grosir sweater, 

grosir hijab bandung 

K10 Gamis syari import, baju hijab, baju import, baju gamis, 

grosir baju, baju murah, baju hijab murah, olshop murah, 

baju import, online shop murah, online shop baju murah, 

pusat baju murah, gamis murah, baju hijab keren, baju 

hijab kekinian, gamis import, gamis import murah, gamis 

import branded, baju import murah, grosir gamis murah, 

baju gamis murah 

 
Dari hasil jawaban tersebut dapat dilihat bahwa kata baju 

muncul sebanyak 49 kali (24%), kata murah muncul sebanyak 
30 kali (14%), kata grosir muncul sebanyak 20kali (10%), kata 
bandung muncul sebanyak 10kali (5%), kata gamis muncul 
sebanyak 10kali (5%), kata hijab muncul sebanyak 9 kali 
(4%), dan kata pusat muncul sebanyak 8 kali (4%). Dari kata 
keyword yang didapatkan maka dapat disimpulkan beberapa 
kata yang sesuai dengan toko online yang diangkat adalah 
baju, murah, grosir, gamis, dan bandung. Hal ini sesuai 
dengan yang digunakan pada SEO on page yang telah 
dilakukan.  

Hal selanjutnya yang diperlukan dalam analisis Implementasi 

Hybrid Modified MCDM Models adalah mengenai external 

website optimization.  External website optimization disini 

mempunyai kriteria site guide, sosial media, dan linkage. Site 

guide ini merupakan peta situs secara keseluruhan dimana 

situs ini memiliki link antara page 1 dengan lainnya. 

Penerapan site guide secara parsial ini dalam Flavia Clothing 

sendiri sudah ada disetiap tampilan barang yang akan dijual 

dalam kolom mengenai barang lain yang direkomendasikan. 

Dengan hal ini maka antara satu barang dengan barang yang 

lain terkoneksi dan mempunyai pertukaran node link yang 

dapat membuat sirkular dalam pagenya. Flavia Clothing perlu 

juga menambahkan Site Guide berupa site map. Site map 

sendiri mempunyai peran untuk menampilkan semua link 

dalam website tersebut yang tersaji dalam suatu page tertentu. 

Site map yang sebaiknya dibuat ini dapat membangun link 

baru kesemua page dalam website tersebut. 

 
Media Sosial merupakan hal yang perlu diperhatikan juga 
dalam External website optimization. Hal ini tentu saja 
memberikan link yang berkaitan antara media sosial dan 
website ini. link yang terbangun sebaiknya menggunakan 2 
arah yaitu baik dari media sosial ke website maupun website 
ke media sosial. Hal ini sudah diterapkan oleh website Flavia 
Clothing yang mengarah kepada media sosial Facebook, 
Twitter, dan Google + sedangkan media sosial Instagram 
belum ditambahkan. Media sosial Instagram sendiri sudah 
dibuat link ke fanpage Facebook secara independen sehingga 
yang dipost dalam Instagram sudah dipost juga kedalam media 
sosial Facebook. Penerapan media sosial ini juga sudah 
dioptimalisasi dalam social sharing pada gambar 4.  

Hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam External 
website optimization adalah Linkage. Linkage merupakan 
keterkaitan antara website luar dengan website Flavia Clothing 
ini. keterkaitan yang ditimbulkan disini merupakan akses link 
yang menjadi jembatan untuk masuk ke website Flavia 
Clothing. Dalam meningkatkan ranking SEO sewajarnya 
menggunakan linkage ini sehingga banyak “pintu masuk” 
yang tercipta untuk pendatang baru ke website ini. Linkage 
seharusnya juga mempunyai peran dalam memastikan 
pengunjung situs dapat menemukan informasi-informasi  yang 
diinginkan dengan mudah dan tepat sasaran. Linkage yang 
dibangun ini berdasarkan informasi mengenai apa yang dicari 
dari pengunjung situs.  

Dari semua hal yang menjadi kriteria dalam Implementasi 
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Hybrid Modified MCDM Models diharapkan dapat membantu 
menaikkan ranking hasil pencarian dalam mesin penelusur. 
Dengan adanya proses tersebut, maka dapat dipastikan adanya 
kenaikan jumlah pengunjung situs sehingga dapat 
meningkatkan juga penghasilan yang didapatkan melalui toko 
online ini. 

Langkah selanjutnya adalah dengan mengoptimalisasi Off 
Page Optimization. Optimasi offpage ini mempunyai definisi 
sebagai teknik yang dapat membantu situs web untuk 
meningkatkan peringkatnya pada halaman hasil mesin pencari 
dengan cara diluar website itu sendiri. Off Page Optimization 
mempunyai faktor yang berfungsi di luar halaman web. Faktor 
peringkat ini tidak secara langsung dikendalikan oleh 
developer website dengan merubah websitenya melainkan 
dengan memperbanyak link yang mengarahkan ke website ini. 

Off page SEO adalah proses jangka panjang dan memakan 
banyak waktu untuk berproses. Hal ini termasuk memperoleh 
backlink (tautan balik) ke halaman web dari situs lain 
termasuk dari media sosial. Off page mempunyai faktor yang 
bekerja di belakang untuk meningkatkan peringkat pencarian.  

Website Flavia Clothing telah mempunyai banyak link yang 
mengarahkan pada website tersebut. Website Flavia Clothing 
sudah tersebar diberbagai blog, media sosial, dan berbagai 
website forum. Pertukaran link ini dapat didapatkan karena 
adanya kerjasama yang mencantumkan link dari Flavia 
Clothing kedalam website atau media sosial tersebut.  

Flavia Clothing juga sudah mempunyai event “Give away” 
yang mampu meningkatkan Off page SEOnya dengan cara 
menyebarkan foto dari salah produk ke media sosial 
pengunjungnya. Dalam event ini juga diberikan aturan untuk 
mencantumkan alamat websitenya sehingga link alamat 
website dari Flavia Clothing dapat diakses dari setiap profile 
pengunjungnya. Hal ini tentu saja menambah ranking dari 
Flavia Clothing di mesin penelusur website. 

Setelah dilakukan analisis, pengoptimalan melalui onpage dan 
offpage, serta pengimplementasian Hybrid Modified MCDM 
Models maka diperlukan analisis hasil search engine yang 
menyeluruh sebagai akhir dari penelitian ini. Hal ini tentu saja 
mengukur dampak adanya SEO yang menggunakan berbagai 
metode optimalisasi dengan website yang belum 
menggunakan SEO.  

Sebelum penelitian ini dilakukan, situs 
http://flaviaclothing.com memakai Search Engine Results 
Page (SERP) untuk menghitung banyaknya jumlah kunjungan 
ke situs tersebut. Dari hasil SERP tersebut didapatkan bahwa 
adanya peningkatan jumlah kunjungan yang dapat dilihat pada 
tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Search Engine Results Page (SERP) 

Minggu ke Hasil 

1.  0 

2.  12 

3.  110 

4.  151 

5.  402 

6.  504 

Minggu ke Hasil 

7.  1001 

8.  1321 

9.  1723 

10.  1993 

11.  2246 

12.  2743 

13.  3011 

14.  3378 

15.  3785 

16.  4389 

 

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata 
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah 
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah 
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat 
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik 
peningkatan jumlah kunjungan di situs 
http://flaviaclothing.com dapat dilihat pada gambar  5.  

 

Gambar 5. Grafik pengunjung situs http://flaviaclothing.com/ 

 

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya 
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total 
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah 
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung 
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 
yang terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa 
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan jumlah 
pengunjungnya.  

Kenaikan jumlah kunjungan berdampak juga pada kenaikan 
jumlah transaksi pembelian dalam situs 
http://flaviaclothing.com. Pembelian yang dilakukan oleh 
pengunjung situs ini sejalan dengan jumlah kunjungan. 
Transaksi yang terjadi pada situs ini, didapatkan dari 
kunjungan pengguna baru maupun pengunjung yang sudah 
pernah membeli disitus ini pada minggu sebelumnya (repeat 
order) grafik jumlah transaksi pada situs ini dapat dilihat pada 
gambar 6 dibawah ini.  
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Gambar 6. Jumlah Pembelian dari situs http://flaviaclothing.com/ 

 

Dari gambar 6 diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan 
jumlah pembelian yang signifikan berdasarkan jumlah 
pengunjung situs Flavia Clothing. Jika dilihat dari gambar 5 
dan dibandingkan dengan gambar 6 maka dapat disimpulkan 
bahwa ada sekitar 2% dari pengunjung yang membeli setiap 
minggunya.  

V. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa 
Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM 
dapat Peningkatan  Peringkat dan Trafik Kunjungan Website 
UMKM. Penelitian ini membuktikan bahwa SEO sangatlah 

penting untuk menaikkan ranking pencarian dalam website 
dan menaikkan jumlah pengunjung website setiap minggunya. 
Adanya SEO juga dapat membantu para pengunjung situs 
mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan berbagai 
model SEO seperti whitehat dan blackhat SEO agar dapat 
memenangkan market penjualan melalui mesin penelusur. 
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Analisis Hasil Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid
Modified MCDM untuk Peningkatan Peringkat Dan 

Trafik Kunjungan Website UMKM

Jurnal SISFOKOM, Volume 08, Nomor 01, Maret 2019

Pada era teknologi seperti zaman saat ini, banyak Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) sudah memanfaatkan teknologi untuk
mengembangkan bisnisnya. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat
berupa website dengan company profile dan toko onlinenya,
penggunaan akun sosial media untuk berjualan dan sarana promosi,
serta penggunaan media chatting sebagai alat bantu komunikasi dengan
pelanggannya. Di dalam pemanfaatan website sebagai media promosi
dan akualisasi usahanya tersebut sudah banyak yang menggunakan
Search engine Optimization (SEO) untuk mencapai peringkat paling atas
dalam mesin pencari website atau Search engine



 Contoh UMKM
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Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah
istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.
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 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini akan menganalisis hasil dari penelitian
sebelumnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan website UMKM yang baru dan yang sudah ada
sebelumnya untuk dibandingkan dalam pemeringkatan di Search
engine

 Menganalisa penelitian sebelumnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat
pencarian bisnis UMKM yang baru dibentuk dan yang sudah
berkembang sebelumnya di dalam Search engine. Peningkatkan
peringkat pencarian dalam Search engine nantinya akan membantu
bisnis UMKM mendapatkan pelanggan baru. Hasil akhir dari
penelitian ini untuk bantu keberlangsungan UMKM yang ada di
Indonesia
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 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa model
pembuatan keputusan, termasuk percobaan pembuatan 86
keputusan dan laboratorium evaluasi (DEMATEL), Proses jaringan
analitik berbasis DEMATEL (disebut DANP).

 Model Keputusan dalam Penelitian

Penelitian yang dilakukan menganalisis strategi optimasi
Search engine menggunakan Data Mining. Hasil penelitian ini
menampilkan beberapa gambar simulasi dalam semua strategi
optimisasi mesin pencari. Strategi optimasi mesin pencari dapat
mencapai identifikasi yang sangat akurat dari kategori informasi,
mendapatkan hasil yang ideal dalam mesin pencari optimasi
hasilnya
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 Dampak Positif & Negatif

Penelitian ini juga membahas dampak peringkat situs web
yang positif dan negatif dan bagaimana peringkat tersebut dapat
terjadi serta dapat ditingkatkan dengan mengadopsi praktik yang
SEOfriendly.
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 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
perhitungan kuantitatif yang melibatkan perhitungan jumlah pengunjung pada situs
dengan menggunakan Search Engine Result Page (SERP) yang dipunyai oleh Google.

Pembangunan Site UMKM
http://flaviaclothing.com

Site Audit

On Page Optimizataion

Implementation Hybrid Modified 
MCDM Model

Off Page Optimizataion

Analisis Hasil Search 
Engine
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Alur Metode Penelitian yang digambarkan pada Gambar di atas
memiliki beberapa langkah sebagai berikut :

 Pembangunan Site UMKM dan Penentuan Existing Site UMKM

Di dalam proses ini akan dibangun sebuah website UMKM yang
baru akan dilaksanakan untuk membuat bahan penelitian ini.
website yang dibangun ini menggunakan CMS dari Wordpress
dimana pembangunan ini juga memperhatikan aspek SEO disetiap
halaman yang
dibangunnya.

 Site Audit

Proses ini adalah mengaudit website yang akan dipakai sebagai
bahan penelitian ini. Proses audit yang ada di dalam penelitian ini
ada 12 yaitu Total Readable Content, Internal Links, Average
Speed, Broken Links, Canonical URL Check, (Flash, Frames and
Ajax), Google banned URLs, Site Map, Site Index, Tags and Meta
tags, Competitor Analysis, Search engine Page Results.

 On Page Optimization

Pada bagian ini, kami mengusulkan pendekatan kami untuk
mengoptimalkan situs web secara internal berdasarkan audit situs
pada tahap 2. Kegiatan utama dalam fase ini adalah penelitian
kata kunci. Daftar kata kunci yang disarankan perlu disiapkan oleh
analis berdasarkan saran / umpan balik yang dicari dari klien.
Setelah ini, situs web harus diisi secara internal dengan kata kunci
dengan menerapkannya di tempat di manamana yaitu, dalam
judul, tag, metatag, dan konten dari halaman web.
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 Implementasi Hybrid Modified MCDM Models

Bagian ini mengimplementasi Hybrid Modified MCDM Models
dari penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai bagian inti dari
penelitian ini.

 Analisis Hasil Search engine

Di dalam proses ini akan ditarik kesimpulan mengenai peringkat
website tersebut berdasarkan hasil pencarian search engine yaitu
Google, Yahoo, dan Bing.

 Off Page Optimization

Pengoptimalan Off Page ini berhubungan dengan praktik yang
melaluinya situs web dan kontennya disebarkan melalui Internet
untuk meningkatkan peringkat situs web Google dan posisi yang
lebih baik di Search Engine Results Page (SERP). Strategi
pengoptimalan di luar halaman harus dikembangkan berdasarkan
pada SERP dan analisis pesaing yang dilakukan selama audit. Itu
Proses utama dalam fase ini adalah membangun link atau disebut
dengan backlinks generation.

Dari langkah-langkah tersebut, maka diharapkan jumlah kunjungan
pada situs http://flaviaclothing.com dapat meningkat seiring dengan
peningkatan hasil pencarian dalam search engine. Pada akhir
penelitian diharapkan situs UMKM ini mendapatkan hasil pencarian di
halaman pertama dalam pencarian di search engine Google, Yahoo,
dan Bing.
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 Pembahasan Materi

Website yang dibangun pada penelitian ini adalah website
mengenai penjualan pakaian wanita dalam situs
http://flaviaclothing.com. Situs ini menjual pakaian wanita
mulai dari atasan, jeans, dan pakaian luar seperti sweater atau
cardigan.

 Gambar 2
Diatas menunjukkan bahwa situs http://flaviaclothing.com telah
berhasil dibuat dan mempunyai fungsi sebagai toko online.
Pengujian mengenai sistem toko online dalam website ini telah
dilakukan dan mendapatkan hasil yang prima dan siap untuk
dipakai oleh umum
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 Grafik pengunjung Website

Dari hasil SERP dalam tabel 2 diatas dapat dilihat rata-rata
jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
292.6 kunjungan. Pertumbuhan ini disebabkan karena jumlah
simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya
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jumlah pertumbuhan trafik baru setiap minggunya adalah
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simpul dan konten yang memiliki unsur SEO yang meningkat
dari minggu pertama hingga minggu ke 16. Grafik peningkatan
jumlah kunjungan di situs http://flaviaclothing.com.

 Kenikan di setiap mingguya

Dari trafik jumlah pengunjung website dapat dilihat adanya
peningkatan jumlah pengujung setiap minggunya. Jumlah total
pengunjung dari awal dibuat websitenya hingga setelah
dilakukan optimasi terdapat kenaikan dari 12 pengunjung
diminggu kedua hingga 4.389 pengujung diminggu ke – 16 yang
terdapat pada gambar 5. Hal ini menandakan bahwa
adanya dampak yang signifikan dalam peningkatan
jumlah pengunjungnya



Improvisasi SEO dengan Metode Hybrid Modified MCDM
dapat Peningkatan Peringkat dan Trafik Kunjungan Website UMKM.
Penelitian ini membuktikan bahwa SEO sangatlah penting untuk
menaikkan ranking pencarian dalam website dan menaikkan jumlah
pengunjung website setiap minggunya.
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Search Engine Optimization atau SEO
adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat
teratas di hasil pencarian.
Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat meningkatkan
peringkat situs Anda dan menghemat waktu, tapi juga berisiko tinggi
terhadap situs dan reputasi.

Apa Itu SEO ?



SEO dalam IT Audit
SEO dalam kaitannya dengan IT Audit adalah melakukan Proses ini
untuk mengaudit website yang dapat meningkatkan peringkat mesin
pencari situs Anda untuk menarik lebih banyak pendapatan, arahan,
dan pengunjung. Audit diselesaikan dengan memeriksa setiap langkah
dalam daftar audit Anda dan menemukan masalah apa pun yang perlu
diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja mesin
pencari halaman.



Bagaimana Cara Melakukan SEO 
Audit pada Website

Untuk Mengaudit SEO pada suatu situs secara benar dapat dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut

1. Mengecek Optimasi on-page

2. Periksa Broken Link atau dead page

3. Pastikan situs anda dapat diindeks oleh search engine

4. Periksa Link profil anda dan bandingkan dengan pesaing

5. Uji kecepatan situs anda



Penerapan SEO dalam Proses IT 
Audit

Analisa Pengaruh Penggunaan Search Engine 
Optimize padaWebsite E-Commerce

Metode yang akan dibahas lebih banyak adalah mengenai teknik
penggunaan optimasi mesin pencarian atau Search Engine
Optimization (SEO) yang akan digunakan untuk meningkatkan trafik
pengunjung pada sebuah halaman website dan juga digunakan agar
sebuah halaman website dapat terdeteksi atau tertelusuri dengan baik
pada sebuah mesin pencari.



1. Teknik Penggunaan Search Engine Optimization (SEO)
 Teknik penggunaan SEO dalam website sendiri dikategorikan menjadi 2 macam 

cara, yaitu : on-site optimization dan off-site optimization 
Penggunaan on-site optimization dalam teknik SEO dalam upaya meningkatkan
visibilitas dan juga jumlah kunjungan pada sebuah halaman wesbite, menekankan
pada poin-poin berikut (Hissom, 2010) : 
(1) Penggunaan kata kunci (key words), dimana key words merupakan parameter yang 
sangat populer untuk digunakan dalam mengindentifikasi subjek pencarian halaman
website. 
(2) Penggunaan satuan gramatik key phrase yang terdiri dari minimal 2 kata atau
lebih yang membentuk sebuah kata kunci (key words), dimana kata-kata yang 
digunakan berpotensial untuk digunakan dalam query pencarian sebuah halaman
website. 
(3) Penggunaan metadata yaitu detail data dari sebuah data. Dimana sebuah halaman
website menyertakan metadata dalam bentuk tag-tag. 
(4) Penggunaan hyperlink atau backlink dimana link-link yang digunakan dalam
sebuah halaman website berfungsi sebagai jembatan penghubung antara satu halaman
dengan halaman web yang lainnya baik pada website yang sama ataupun berbeda



2. Site Audit
 Site Audit dalam yang dilakukan berupa : Internal Link, Link Outbound, Site

maps, Image javaScript, MetaTag, dan Page Content
3. On-Site Page Optimization 
 Penggunaan teknik on-site page optimization merujuk pada cara yang digunakan

untuk mengoptimalkan sebuah website atau halaman web tertentu agar dapat
dengan mudah dikenali atau dicari oleh mesin pencarian. Teknik-teknik yang
digunakan meliputi optimasi dari penggunaan teks, gambar, tag-tag, struktur
URL (Uniform Resource Locator), link internal, penggunaan header dan isi konten
dari sebuah halaman web.

4. Pengujian dan Evaluasi SEO PadaWebsite E-Commerce
 Evaluasi dan pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini akan

menggunakan website e-commerce yang menggunakan metode bisnis B2C
(Business-to-Consumer) yaitu www.cantikcantiksehat.com. Sedangkan aplikasi
pengujiannya akan menggunakan Google Analytics Tools dan juga Alexa.com
untuk melihat hasil akhir peringkat website setelah dilakukan teknik on-site
optimization dalam kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan terakhir (terhitung
mulai dari bulan juli sampai dengan september 2015). Sedangkan website
www.cantikcantiksehat.com sudah mulai dikembangkan dan diupload mulai
dari bulan September 2014, namun dengan belum menggunakan teknik SEO
apapun.



5. Parameter dan Indikator Kesuksesan Penggunaan SEO Pada
E-Commerce 

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai sebuah pendanda atau
indikator kesuksesan yang dapat dilihat dari oprimasi penggunaan SEO pada sebuah
website e-commerce, parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Data Statistik dari website. 
(2) Trafik terhadap sebuah halaman website

(3) Indeks atau peringkat halaman web. 
(4) Hasil pencarian. 
(5) Jumlah kunjungan (page views) dalam rataan periode tertentu. 
(6) Jumlah pengunjung unik baik berdasarkan counter ataupun statistik IP (Internet 

Protocol) Address. 
(7) Peningkatan hasil atau omset penjualan berdasarkan kata kunci yang dicari oleh 

pengunjung 
Pada bagian pembahasan ini, hasil atau pengaruh dari penggunaan dari teknik SEO yang 
telah digunakan pada website selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan September 
sampai dengan bulan Desember 2014 akan ditampilkan dalam bentuk data tabel. 



Halaman website yang akan digunakan sebagai contoh untuk pengujian teknik SEO pada
website cantikcantiksehat.com terdiri dari 3 halaman dinamis dan 2 halaman statis. Dimana
rincian halaman-halaman website yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

(1) 3 halaman dinamis yang teridiri dari : kategori produk,katalog produk, produk best 
seller. 

(2) 3 halaman statis yang terdiri dari : hubungi kami, cara pembelian. 



Berikut ini adalah data-data yang akan ditampilkan dengan menggunakan bantuan tools
dari alexa.com pada saat website cantikcantiksehat.com sesudah menggunakan teknik
SEO on-site optimization.

Sedangkan data peringkat sebelum menggunakan teknik SEO on-site optimization tidak
dapat ditampilkan, karena pada saat paper ini ditulis data-data pada website
cantikcantiksehat.com sedang di blok oleh pengelola hosting karena masalah
administrasi.
Data peringkat website yang ditampilkan pada gambar diatas merupakan data peringkat
dalam skala global dan tanpa mengelompokkan peringkat sebuah website dalam
kategori-kategori atau kelompok tertentu.



Berikut adalah data statistik yang didapat dari alexa.com untuk grafik
yang menunjukkan jumlah populasi website ecommerce diseluruh
dunia yang telah terdaftar secara resmi, kemudian memiliki market
share dan juga memiliki jumlah pendapatan (market revenue) yang dapat
dikalkulasikan.



Kesimpulan

SEO pada website c-commerce ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan berikut ini :
(1) Penelitian dan penulisan paper ini bertujuan untuk memahami dan juga
mempelajari bagaimana cara kerja mesin pencarian dalam mengenali dan mengindeks
sebuah halaman website, khususnya website e-commerce.
(2) Penggunaan teknik SEO pada website e-commerce memang menunjukkan peningkatan
dalam hal trafik kunjungan dan juga peringkat website. Namun demikian pada akhirnya
jumlah pengunjung yang banyak belum tentu menghasilkan keuntungan atau profit bagi
website e-commerce tersebut.
(3) Untuk mengubah pengujung (visitor) menjadi pelanggan (customer), maka teknik
SEO saja tidaklah cukup. Perlu adanya faktor-faktor pendukung lainnya yang
menunjang kesuksesan sebuah website e-commerce. Beberapa faktor pendukung tesebut
diantaranya adalah : pemilihan produk yang tepat, informasi dan review produk,
kualitas dari produk yang dijual, target sasaran konsumen yang jelas, melakukan
promosi atau diskon dan testimonial dari para pelanggan yang telah melakukan
transaksi pembelian



Source

Crosstechno.com/blog/view/bagaimana-cara-melakukan-
seo-audit-website.
Himawan, dkk, (2015). Analisa Pengaruh Penggunaan Search 
Eingine Optimization PadaWebsite E-Commerce.
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Search Engine Optimization atau SEO
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pada sebuah mesin pencari.
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 Teknik penggunaan SEO dalam website sendiri dikategorikan menjadi 2 macam 
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Sedangkan data peringkat sebelum menggunakan teknik SEO on-site optimization tidak
dapat ditampilkan, karena pada saat paper ini ditulis data-data pada website
cantikcantiksehat.com sedang di blok oleh pengelola hosting karena masalah
administrasi.
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dalam skala global dan tanpa mengelompokkan peringkat sebuah website dalam
kategori-kategori atau kelompok tertentu.



Berikut adalah data statistik yang didapat dari alexa.com untuk grafik
yang menunjukkan jumlah populasi website ecommerce diseluruh
dunia yang telah terdaftar secara resmi, kemudian memiliki market
share dan juga memiliki jumlah pendapatan (market revenue) yang dapat
dikalkulasikan.



Kesimpulan

SEO pada website c-commerce ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan berikut ini :
(1) Penelitian dan penulisan paper ini bertujuan untuk memahami dan juga
mempelajari bagaimana cara kerja mesin pencarian dalam mengenali dan mengindeks
sebuah halaman website, khususnya website e-commerce.
(2) Penggunaan teknik SEO pada website e-commerce memang menunjukkan peningkatan
dalam hal trafik kunjungan dan juga peringkat website. Namun demikian pada akhirnya
jumlah pengunjung yang banyak belum tentu menghasilkan keuntungan atau profit bagi
website e-commerce tersebut.
(3) Untuk mengubah pengujung (visitor) menjadi pelanggan (customer), maka teknik
SEO saja tidaklah cukup. Perlu adanya faktor-faktor pendukung lainnya yang
menunjang kesuksesan sebuah website e-commerce. Beberapa faktor pendukung tesebut
diantaranya adalah : pemilihan produk yang tepat, informasi dan review produk,
kualitas dari produk yang dijual, target sasaran konsumen yang jelas, melakukan
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