
Jelaskan apa fungsi dari SEO  ( serching Engine Optimation) 



Search Engine Optimization (SEO) merupakan suatu teknik untuk optimasi dan memaksimalkan nilai relevan halaman
website agar meningkatnya ranking kata kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine
Google. SEO merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap yang bertujuan untuk
meningkatkan atau mendapatkan pengunjung dari mesin pencari atau search engine menuju alamat situs tertentu
berdasarkan kata kunci yang dicari dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. SEO
dilakukan melalui proses yang sistematis (analisa, implementasi, report) yang artinya melakukan Teknik SEO yang
masuk dalam kategori Blackhat SEO / Whitehat SEO / Greyhat SEO.

Fungsi SEO

Menaikan ranking sebuah website agar selalu terindeks pada search engine sehingga dapat tampil dapa halaman
utama.
Mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine.
Membantu menaikkan target penjualan.
Meminimalkan biaya pemasaran.

Manfaat SEO

Dengan cara optimasi SEO yang baik, maka web atau blog anda akan menduduki peringkat pertama pada mesin
pencarian.
Jika anda seorang internet marketing, maka bisnis anda sangat berpeluang mraih kesuksesan.
Jika pengunjung website atau blog sudah banyak secara tidak langsung akan berpengaruh pada penghasilan anda
yang berasal dari web atau blog.
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       Apa fungsi dari SEO (Search engine optimization )

SEO Merupakan serangkaian proses mengoptimisasi halaman web, upaya untuk membuat situs berada di posis terbaik
di halaman pertama mesin pencarian untuk mempromosikan produk jasa ataupun blog untuk mendapatkan lebih banyak
lalu lintas pengunjung.

 

fungsi search engine optimization adalah upaya untuk meraih peringkat utama di google adalah untuk mengoptimalkan
dan menempatkan sebuah situs web pada posisi paling atas pada hasil pencarian berdasarkan kalimat atau kata kunci
tertentu yang diketikkan oleh pengguna internet.

untuk memberitahu mesin pencari untuk kata kunci yang ditargetkan.

 



SEO adalah suatu software alat bantu yang digunakan untuk memudahkan para penulis blogger yang membuat artikel
mereka lebih tepat sasaran dan lebih cepat sampai kepada para pembaca.

SEO juga digunakan untuk menganalisa perkembangan sistem atau website yang dikelola tentang statistik website
tersebut secara detail.



Search Engine Optimization (SEO) merupakan suatu teknik untuk optimasi dan memaksimalkan nilai relevan halaman
website agar meningkatnya ranking kata kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine
Google. SEO merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap yang bertujuan untuk
meningkatkan atau mendapatkan pengunjung dari mesin pencari atau search engine menuju alamat situs tertentu
berdasarkan kata kunci yang dicari dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. SEO
dilakukan melalui proses yang sistematis (analisa, implementasi, report) yang artinya melakukan Teknik SEO yang
masuk dalam kategori Blackhat SEO / Whitehat SEO / Greyhat SEO. 

Adapun Fungsi dari SEO ( Search Engine Optimation)

Menaikan ranking sebuah website agar selalu terindeks pada search engine sehingga dapat tampil dapa halaman
utama.
Mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine.
Membantu menaikkan target penjualan.
Meminimalkan biaya pemasaran.



SEO  (Serching Engine Optimation) adalah cara untuk mengoptimalkan situs web agar masuk pada peringkat teratas di
hasil pencarian, khususnya pada organic research. Yang mana, pencarian organik tersebut dilakukan oleh user atau saat
memasukkan kata kunci pencarian (keyword) pada browser dan search engine Google. adapun beberapa fungsi dari
SEO itu sendiri antara lain :

1. Menaikan ranking sebuah website agar selalu terindeks pada search engine sehingga dapat tampil dapa halaman
utama.

2. Mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine.
3. Membantu menaikkan target penjualan.
4. Meminimalkan biaya pemasaran.



Search Engine Optimization (SEO) merupakan suatu teknik untuk optimasi dan memaksimalkan nilai relevan halaman
website agar meningkatnya ranking kata kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine
Google. SEO merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap yang bertujuan untuk
meningkatkan atau mendapatkan pengunjung dari mesin pencari atau search engine menuju alamat situs tertentu
berdasarkan kata kunci yang dicari dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. SEO
dilakukan melalui proses yang sistematis (analisa, implementasi, report) yang artinya melakukan Teknik SEO yang
masuk dalam kategori Blackhat SEO / Whitehat SEO / Greyhat SEO.



Search engine optimization (SEO) merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan
kunjungan traffic melalui mesin pencarian Google. Tujuan utama dari SEO adalah untuk menempatkan
suatu website agar muncul di urutan pertama mesin pencari dengan menggunakan keyword tertentu.



Search Engine Optimization (SEO) merupakan suatu teknik untuk optimasi dan memaksimalkan nilai relevan halaman
website agar meningkatnya ranking kata kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine
Google. SEO merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap yang bertujuan untuk
meningkatkan atau mendapatkan pengunjung dari mesin pencari atau search engine menuju alamat situs tertentu
berdasarkan kata kunci yang dicari dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. SEO
dilakukan melalui proses yang sistematis (analisa, implementasi, report) yang artinya melakukan Teknik SEO yang
masuk dalam kategori Blackhat SEO / Whitehat SEO / Greyhat SEO.

Blackhat SEO: Teknik yang digunakan untuk melakukan SEO dengan cara negative yaitu melakukan link
farming, keyword stuffing, cloaking page doorway, invisible text, iteration title.
White SEO: Teknik yang digunakan untuk melakukan SEO dengan cara positif yaitu direkomendasikan oleh
mesin pencari.
Gray Hat SEO: Merupakan teknik gabungan dari Blackhat SEO dan White SEO.

Fungsi SEO

Menaikan ranking sebuah website agar selalu terindeks pada search engine sehingga dapat tampil dapa
halaman utama.
Mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine.
Membantu menaikkan target penjualan.
Meminimalkan biaya pemasaran.



Search engine optimization (SEO) merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan
traffic melalui mesin pencarian Google. Tujuan utama dari SEO adalah untuk menempatkan suatu website agar muncul
di urutan pertama mesin pencari dengan menggunakan keyword tertentu.



Terdapat beberapa tujuan dari adanya SEO. Berikut ini, merupakan beberapa penjelasan berkaitan dengan hal tersebut.

1. Meningkatkan Trafik Pengunjung

Dengan adanya SEO, maka manfaat yang dapat adalah meningkatnya jumlah trafik pengunjung website secara organik.
Oleh karena itu, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi iklan. 

2. Meningkatkan Konversi Bisnis

Nilai konversi juga akan ikut meningkat dengan adanya SEO. Pastikan untuk menargetkan keyword transactional untuk
mendapatkan pengunjung yang ingin membeli produk atau jasa.

3. Menjangkau User yang Lebih Luas

SEO juga dapat menjangkau user yang lebih luas. Cukup dengan membuat artikel blog, dengan
menerapkan keyword yang bersifat informasional, serta melakukan optimasi baik dengan on page, maupun off page.

4. Mendapatkan Keuntungan Bisnis dalam Jangka Waktu yang Panjang

Dan manfaat yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan (profit) dalam jangka waktu yang lebih lama. Pastikan juga
untuk selalu melakukan optimasi terhadap website secara berkala dan melakukan riset kompetitor dan mengikuti
perkembangan dari algoritma update Google.



Search Engine Optimization (SEO) merupakan suatu teknik untuk optimasi dan memaksimalkan nilai relevan
halaman website agar meningkatnya ranking kata kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search
Engine Google. SEO merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap yang bertujuan untuk
meningkatkan atau mendapatkan pengunjung dari mesin pencari atau search engine menuju alamat situs tertentu
berdasarkan kata kunci yang dicari dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. SEO
dilakukan melalui proses yang sistematis (analisa, implementasi, report) yang artinya melakukan Teknik SEO yang
masuk dalam kategori Blackhat SEO / Whitehat SEO / Greyhat SEO.

Fungsi SEO

Menaikan ranking sebuah website agar selalu terindeks pada search engine sehingga dapat tampil dapa halaman
utama.
Mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine.
Membantu menaikkan target penjualan.
Meminimalkan biaya pemasaran.



Search engine optimization (SEO) merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan traffic melalui mesin
pencarian Google. Tujuan utama dari SEO adalah untuk menempatkan suatu website agar muncul di urutan pertama mesin pencari dengan
menggunakan keyword tertentu.

Logika berpikirnya cukup sederhana, jika website Anda tampil di urutan paling atas, maka secara otomatis traffic website Anda juga akan
meningkat. Hal ini disebabkan kebiasaan audiens yang cenderung lebih percaya terhadap informasi yang disajikan oleh website yang menempati
posisi teratas di daftar pencarian.

Saat mesin pencari Google menerima request dari penggunanya, misalnya dengan kata kunci “bisnis online”, maka mesin pencari tersebut akan
melakukan proses membandingkan kata kunci “bisnis online” dengan algoritma tertentu dan dari berbagai website yang telah terindeks oleh Google.
Hasil pencarian yang ditampilkan adalah yang paling relevan dari kata kunci “bisnis online”.



Search Engine Optimization (SEO) merupakan suatu teknik untuk optimasi dan memaksimalkan nilai relevan halaman
website agar meningkatnya ranking kata kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine
Google. SEO merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dan bertahap yang bertujuan untuk
meningkatkan atau mendapatkan pengunjung dari mesin pencari atau search engine menuju alamat situs tertentu
berdasarkan kata kunci yang dicari dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. SEO
dilakukan melalui proses yang sistematis (analisa, implementasi, report) yang artinya melakukan Teknik SEO yang
masuk dalam kategori Blackhat SEO / Whitehat SEO / Greyhat SEO.

Fungsi SEO 
Menaikan ranking sebuah website agar selalu terindeks pada search engine sehingga dapat tampil dapa halaman utama.
Mendatangkan pengunjung ke website melalui search engine. Membantu menaikkan target penjualan. Meminimalkan
biaya pemasaran. 
 

Manfaat SEO 
Dengan cara optimasi SEO yang baik, maka web atau blog anda akan menduduki peringkat 
pertama pada mesin pencarian. Jika anda seorang internet marketing, maka bisnis anda sangat berpeluang mraih
kesuksesan. Jika pengunjung website atau blog sudah banyak secara tidak langsung akan berpengaruh pada penghasilan
anda yang berasal dari web atau blog.
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