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                                                                                Abstrak  

 

Blog merupakan salah satu jenis layanan berbasis teknologi web 2.0 yang kian populer digunakan oleh 

masyarakat informasi sejak diperkenalkan oleh O’Reilly pada tahun 2003. Konten blog seringkali digunakan 

sebagai strategi mempromosikan produk / jasa, khususnya yang ditempatkan pada toko online. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis strategi pemanfaatan blog sebagai media interaktif untuk memposisikan toko 

online berdasarkan urutan SEO (search engine optimization). Metode penelitian ini menggunakan SEO process 

yang terdiri dari melakukan survei dan analisis, mengidentifikasi atas peluang-peluang kata kunci, kodifikasi 

skenario langkah pengujian, membuat copywrite dan pengujiannya, percepatan loading pada halaman web dan 

pengukurannya, membangun link-link pemasaran, dan monitoring perangkingan dan tracking berdasarkan mesin 

pencari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi SEO yang tepat bagi pemilik blog toko 

online berpotensi dapat meningkatkan trafik dan rangking pengunjung dalam waktu yang relatif cepat. 

 

Kata kunci: blog, search engine optimization, toko online, tracking. 

 

 

1. Pendahuluan  

Blog merupakan salah satu jenis layanan 

berbasis teknologi web 2.0 yang kian populer 

digunakan oleh masyarakat informasi hingga saat 

ini sejak diperkenalkan oleh O’Reilly pada tahun 

2003. Blog yang awalnya hanya digunakan 

bagian dari website pribadi yang selalu 

diperbaharui dan dikombinasikan dengan fitur 

comment yang dianggap menarik pada suatu 

kumpulan link tertentu. Aktivitas antara penulis 

dan pembaca blog, dikenal dengan istilah 

blogging memiliki fungsi diantaranya sebagai 

pemecah masalah, ladang rezeki; hobi / aktivitas 

keseharian, dan ajang ekspresi diri [1]. 

Fenomena penggunaan blog dapat menarik 

perhatian dan memberikan pengaruh besar 

kepada masyarakat informasi. Konten blog 

seringkali digunakan sebagai strategi 

mempromosikan produk / jasa, khususnya yang 

ditempatkan pada toko online. Aktivitas blogging 

dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha atau 

pebisnis diantaranya: (1) menetapkan target 

pelanggan yang lebih banyak dan meningkatkan 

penjualan; (2) menetapkan peringkat search 

engine yang lebih baik pada website / blog; (3) 

meningkatkan intensitas pengunjung; (4) 

membentuk kaum profesional dalam industri 

yang dijual; dan (5) mempertahankan keberadaan 

blog yang terindeks dengan mesin pencari [2]. 

Lebih dari itu, penggunaan blog semakin 

berkembang dan menggunakan platform 

tersendiri seperti video blogging atau vlog 

sebagai media iklan yang interaktif dalam suatu 

strategi pemasaran. 

Menurut website Global Survey of 

Consumer Confidence and Spending Intentions 

yang dikutip dari www.nielsen.com.id atas survei 

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Indonesia 

pada kuartal pertama tahun 2016 menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan 2 poin dibandingkan 

dengan kuartal keempat di tahun 2015 dengan 

indeks 115 [3]. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

persepsi masyarakat informasi yang tetap optimis 

untuk melakukan transaksi atau belanja secara 

online meskipun dalam kondisi resesi ekonomi. 

Banyak dari web portal popular juga 

menyediakan layanan blog, seperti Blogger, 

Wordpress dan lainnya, dimana blog juga 

menawarkan fungsi yang berbeda [4]. 

Sebuah blog dapat didefinisikan sebagai 

jurnal online dengan satu atau banyak penulis 

yang memiliki kontribusi dalam bentuk naskah / 

teks dan hyperlink serta menggabungkan 

penggunaan media lainnya seperti gambar dan 

video gambar [5]. Suatu halaman blog biasanya 

terdiri dari sebuah bagian utama antara lain 
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posting dan sidebar yang mencakup gambar, 

video, tulisan, link, maupun kode html. 

Efektifitas blog sebagai media interaktif bagi 

pebisnis dapat dilihat dari eksistensinya apakah 

berada pada urutan teratas atau tidak berdasarkan 

awal hasil pencarian melalui search engine, hal 

ini akan lebih besar untuk mendapatkan 

pelanggan atau visitor, metode ini dikenal 

dengan istilah SEO (search engine optimization) 

[6]. 

Search engine melibatkan serangkaian 

aktivitas yang membantu dalam memberikan 

hasil yang relevan. Selain itu, SEO menjadi 

sangat kompetitif dapat bersaing dengan yang 

lainnya ketika situs web / blog mendapatkan 

posisi pada halaman pertama untuk niche 

tertentu. Secara umum, SEO diklasifikasikan 

menjadi 2 (dua), yaitu: (1) On-Page SEO; 

Halaman SEO mengacu pada praktik yang 

diterapkan secara internal dalam lingkup 

halaman web, situs web dan kodenya. Faktor-

faktor on-page SEO mencakup keyword dalam 

title, description dan meta tag, site map, optimasi 

seluler, konten yang berkualitas dan unik, 

frekuensi konten yang terbaru, internal links, 

outbound links, dan (2) Off-Page SEO; Halaman 

SEO mengacu pada aktivitas yang dilakukan 

secara eksternal atau pada situs web lain untuk 

meningkatkan rangking pada mesin pencari. 

Faktor-faktor off-page SEO mencakup meliputi 

lokasi, kecepatan dan latency, Webmasters Tools 

yang terintegrasi, Kualitas dan Kuantitas 

backlink, social bookmarking, page rank dari 

halaman situs web, relevansi link, anchor link, 

blog posting, guest blogging, pemanfaatan media 

Twitter dan Facebook serta social media 

optimization [7]. 

Penerapan SEO pada layanan blog dapat 

menjadi solusi alternatif yang dapat dipilih bagi 

pemilik toko online untuk meningkatkan trafik 

dan rangking pengunjung dalam kurun waktu 

yang cepat. Analisis blog hendaknya dilakukan 

terlebih dahulu untuk mengetahui teknik 

optimasi SEO yang dapat dipilih untuk 

mengidentifikasi eksistensi toko online tertentu 

berdasarkan indeks pada suatu mesin pencari. 

 

2. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

deksriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan 

variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel 

atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel lainnya [8]. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis strategi 

pemanfaatan blog sebagai media interaktif untuk 

memposisikan toko online berdasarkan urutan 

SEO (search engine optimization). Pengumpulan 

data dilakukan untuk menganalisis informasi 

melalui studi kepustakaan, pengaksesan media 

internet yang bertujuan memberikan gambaran 

umum terkait dengan penggunaan SEO dan 

tracking sebuah blog toko online. Beberapa 

referensi website yang digunakan untuk 

memperoleh data-data tersebut melalui berbagai 

layanan Google Suggest, Google Trends, Google 

Keyword Planner dan Tools, Google Webmaster 

serta Google Analytics. 

 

Gambar 1  SEO Process [7] 

Gambar di atas memperlihatkan proses 

SEO yang menjadi tahapan dari penelitian ini: 

1) Melakukan survei dan analisis. 

2) Mengidentifikasi atas peluang-peluang kata 

kunci (keyword) 

3) Kodifikasi skenario langkah pengujian 

4) Membuat copywrite dan pengujiannya 

5) Percepatan loading pada halaman web dan 

pengukurannya 

6) Membangun link-link pemasaran 

7) Monitoring perangkingan dan tracking 

berdasarkan mesin pencari 

Berada pada posisi teratas hasil pencarian 

akan meningkatkan peluang seorang pebisnis 

blog toko online untuk mendapatkan pengunjung 

(visitor) pelanggan baru. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Masyarakat dapat membangun atau 

merancang sendiri pada website / blog dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

HTML, XML atau Java Script. Masyarakat juga 

dapat menggunakan situs web yang ada dengan 

mendaftar atau menjadi member pada web e-

commerce. Persepsi brand image atau pandangan 

masyarakat informasi atas suatu produk / jasa 

bergantung pada konten (isi), ulasan, feedback 

dari penilaian mereka. 

 

3.1 Research and Analysis 

Tahapan awal ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi apakah sebuah toko online yang 

terdaftar pada suatu penyedia layanan telah 

memiliki indeks dalam mesin pencari, misalnya 



Google. Identifikasi volume pencarian dapat 

dilakukan dengan cara mencari record data atas 

suatu produk / jasa pada Google Suggest, Google 

Trends dan Google Keyword Planner. Sebagai 

contoh, analisis potensi dari pencarian produk 

tiket pesawat dan kereta api berdasarkan Google 

Trends maka toko online pada kategori travel 

agent dapat merumuskan langkah-langkah yang 

diambil dalam mencapai target pasar dan 

meningkatkan penjualan berdasarkan analisis 

tersebut. 

 

Gambar 2  Tampilan Google Trends dengan keyword 

“Tiket Pesawat” dan “Tiket Kereta Api” dalam 

rentang waktu khusus “23/03/17 – 23/07/17” [9] 

 

3.2 Identification of Keyword Opportunities 

Tahapan ini merupakan salah satu 

pemanfaatan On-Page SEO untuk mendapatkan 

informasi apakah suatu keyword memiliki trafik 

tertentu. Konten toko online hendaknya membuat 

beberapa keyword yang tepat guna 

mempermudah pengunjung merujuk ke toko 

online tersebut. Analisis keyword dapat 

menggunakan bantuan Google Keywords Tool 

untuk dapat mengetahui volume / trafik 

pencarian per bulan. Pemilihan keyword harus 

berdasarkan sudut pandang pengunjung dalam 

pencarian informasi produk / jasa semenarik 

mungkin. Di samping itu, penggunaan keyword 

hendaknya disesuaikan dengan nama domain 

agar toko online mudah dicari oleh pengunjung. 

Sebagai contoh, blog Tokopedia yang 

mengkisahkan story seller berbentuk teks 

dilengkapi dengan media lainnya berupa video, 

audio, grafis, dan foto yang diberi keyword 

“Jonathan Kho Blog Tokopedia” untuk  setiap 

halaman yang berisi artikel maupun postingan 

tersebut. Pemilihan keyword menggunakan satu 

atau lebih keyword berdasarkan hasil Google 

Keyword Planner. 

 

Gambar 3  Tampilan konten blog pada platform 

Tokopedia [10] 

3.3 On Site Implementation in Coding 

a. Title page; desain situs website / blog 

dikembangkan dengan tujuan agar 

memfokuskan elemen-elemen penting 

seperti memudahkan script mesin 

pencari untuk membaca konten dari 

situs tersebut dengan memperhatikan 

penempatan atas keyword pada title 

yang muncul pada bagian <head> 

section. Sebuah halaman judul 

hendaknya dibuat dengan singkat dan 

mencakup konten dari situs web / blog 

kepada pengunjung. 

b. Meta tag; meta data yang menjelaskan 

tentang konten web / blog yang terdiri 

dari meta title, meta description dan 

meta keyword Penulisan meta tag 

hendaknya memperhatikan hal-hal yang 

sangat besar pengaruhnya terhadap 

proses SEO dengan menghindari 

penggunaan kata sambung dan 

pengulangan keyword. Adapun format 

penulisan meta tag adalah sebagai 

berikut: 

 

c. Struktur URL / permalink; kode unik 

yang terdapat pada halaman blog untuk 

menampilkan konten dari halaman 

tersebut yang  tersimpan pada URL. 

Penggunaan permalink harus 

memperhatikan konten dari postingan 

URL tersebut dengan menghindari 

penggunaan pola yang tidak 

mencerminkan konten tersebut. URL 

disarankan untuk tidak menggunakan 

kata-kata yang panjang dengan 

menggunakan angka. Adapun contoh 

struktur URL yang baik adalah sebagai 

berikut: 

http://nama_host/ /path/nama_file/ 



d. Navigasi dan site maps; Rancangan 

layout (tata letak) hendaknya diletakkan 

di area tengah dan dikelilingi oleh 

navigasi. Penempatan layout yang baik 

akan mempermudah pengunjung 

mencari informasi penting terhadap web 

/ blog tertentu. 

 

Gambar 4  Rancangan Layout 

Site maps merupakan merupakan fitur dari 

sebuah blog yang memuat semua link dalam 

bentuk hirarkis dan merupakan perwujudan 

navigasi dari halaman awal menuju link yang 

lebih dalam. Terdapat 2 (dua) format yang 

diminta oleh seacrh-engine, yaitu format 

HTML dan format XML. Adapun contoh  dari 

ilustrasi site maps berikut ini: 

 

Gambar 5  Ilustrasi Site Maps 

e. Tag heading; memiliki 6 (enam) tingkatan 

pada HTML yang digunakan untuk 

membuat title dan sub-tile. Ukuran paling 

besar yaitu Tag H1 sedangkan ukuran 

paling kecil yaitu Tag H6. Adapun format 

penulisan tag heading adalah sebagai 

berikut: 

 
Peningkatan trafik pengunjung ke blog akan 

sangat ditentukan ketika penggunaan struktur 

tag title yang mudah dilacak oleh robot mesin 

pencari. 

f. Alt tag pada gambar; berperan untuk 

melengkapi konten website / blog modern 

dalam mesin pencari. Atribut “alt” akan 

memproses indeks seluruh gambar baik di 

setiap postingan, header, widget, sidebar 

maupun footer. Adapun format penulisan 

alt tag memiliki syntax dasar sebagai 

berikut: 

 

File gambar dapat diakses dengan 

format jpg, jpeg, png atau gif. 

g. Anchor Text; sebuah text yang dibuat 

pada website / blog dimana memuat link 

dengan tujuan meningkatkan nilai 

bounch rate dan pageview. Penulisan 

anchor text juga hendaknya disesuaikan 

dengan konten yang dituju dengan 

singkat dan jelas. Adapun format 

penulisan anchor text adalah sebagai 

berikut: 

 

h. Membuat file robot.txt; sebuah file 

berformat .txt yang wajib dimiliki pada 

setiap situs web / blog untuk 

menginformasikan robot pencari (seach 

robots) agar langsung menuju ke 

direktori utama (main directory). 

Adapun format penulisan robot.txt 

memiliki syntax sebagai berikut: 

 

*) User-agent adalah crawlers dari 

mesin pencari dan “Disallow” 

adalah daftar dari sejumlah file dan 

direktori yang tidak diizinkan untuk 

dilakukan pengindeksan. 

 

3.4 Copywriting and Implementation 

Blog toko online didaftarkan ke situs mesin 

pencari terlebih dahulu atau di submit URL ke 

beberapa mesin pencari yang dituju. Kemudian, 

pemilik blog toko online dapat mengamati top 

search dan domination keyword dengan melalui 

layanan Google Webmaster. 



 

Gambar 6  Tampilan Google Webmaster Tools 

 

Optimasi blog toko online dapat dilakukan 

dengan memperbaiki struktur meta tag pada 

setiap halaman judul dan deskripsi serta 

membuat keyword alternatif yang unik. Evaluasi 

struktur meta tag ini bertujuan untuk 

memberikan informasi dan mempermudah 

pengunjung untuk memahami pencarian 

informasi pada halaman berikutnya. 

 

3.5 Site Speed and Perfomance 

Blog toko online hendaknya 

memperhatikan atas percepatan waktu loading 

halaman karena sangat mempengaruhi suasana 

hati (mood) pengunjung saat mengaksesnya. 

Evaluasi site speed ini dapat dilakukan dengan 

cara: (1) memilih hosting yang cepat; (2) 

menghapus plugin yang tidak perlu; (3) 

Menhindari pengalihan (redirect) pada halaman 

utama; (4) memaksimalkan penggunaan cache 

browser; (5) memperkecil ukuran gambar; dan 

lainnya. Kinerja / perfomance blog juga 

dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan 

untuk mengetahui informasi yang diperoleh oleh 

para pengunjung melalui proses membaca, 

memahami percakapan dalam bentuk postingan, 

comment, dan feedback. 

Blog toko online selanjutnya didaftarkan ke 

situs statistik visitor untuk mengetahui 

perfomance pengunjung berdasarkan: (1) asal 

geografis; (2) jumlah halaman atau file yang 

diakses oleh para pengguna internet; (3) jumlah 

fans, friends, followers, pembaca, subscriber, 

link, #Like in Facebook App, dll.; (4) web dan 

repeat visitors; (5) jumlah komentar, rangking 

pencarian, hasil dari analytic tools; dan (6) 

jumlah pergerakan dari komunitas tertentu. 

 

3.6 Marketing and Link Building 

Penggunaan konten blog toko online 

hendaknya diilustrasikan dengan baik dan 

informatif melalui beberapa mekanisme seperti 

Tweets, Likes & Shares untuk menghubungkan 

akun pengunjung melalui link ke beberapa 

fasilitas social-network dan layanan blog lainnya 

agar dapat membantu terciptanya calon 

pengunjung baru. 

 

Gambar 7  Ilustrasi Marketing dan Link Building 

pada Blog Toko Online. Dikembangkan dari: [6] 

Optimasi penggunaan link dari blog toko 

online ke media-media tersebut dan penggunaan 

backlink ke blog milik pengguna lain dengan 

metode Off-Page SEO dengan menempatkan link 

pada situs-situs yang telah memiliki reputasi / 

kategori SEO yang baik. Teknik ini dapat 

dilakukan untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung yang pada akhirnya crawler akan 

mendeteksi kategori pencarian tertentu dengan 

menaikkan ranking pada mesin pencari atas 

keyword tertentu. 

 

3.7 Ranking Report and Tracking 

Laporan peringkat dan tracking pengunjung 

pada blog toko online dapat diakses secara gratis 

menggunakan Google Analytics. Blog toko 

online dapat mengetahui efektivitas dari 

penggunaan tools internet marketing serta dapat 

membuat laporan tentang trafik dalam jangka 

waktu tertentu baik harian, mingguan atau 

bulanan berdasarkan keyword yang paling 

banyak merujuk ke situs pemilik blog. SEO tools 

dapat juga digunakan untuk melakukan tracking 

atas banyak link yang beredar, siapa dan 

bagaimana cara memberikan backlink, apakah 

backlink yang diberikan cukup mewakili dalam 

anchor text, konten yang diterbitkan apakah 

masuk dalam kategori unique, readable, 

shareable atau hanya spinning. Tools alternatif 

yang dapat digunakan seperti Technorati 

Advanced Search, Google Blog Search, Google 

Trends, Tiny URL, Homepage Pagerank, dan 

lainnya. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 

dilakukan sebelumnya, maka simpulan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Penerapan strategi SEO yang tepat bagi 

pemilik blog toko online berpotensi dapat 

meningkatkan trafik dan rangking 

pengunjung dalam waktu yang relatif cepat. 



b. Pemeliharaan dan pengembangan SEO blog 

toko online hendaknya dilakukan secara 

berkesinambungan. Dengan tercapainya SEO 

pada saat ini tidak menjadi jaminan bahwa 

status pengguna sebagai pengunjung dapat 

berubah menjadi pelanggan. Teknik optimasi 

SEO juga harus dikombinasikan dengan 

faktor lainnya seperti kualitas produk / jasa 

yang dijual, adanya layanan informasi dan 

review terhadap produk, menggunakan 

testimoni pelanggan sebagai ajang promosi 

setelah terjadinya transaksi jual beli. 
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