
MEMIKAT PEMBELI DENGAN TEKNOLOGI

PENCARIAN, SEMANTIC DAN REKOMENDASI

Chapter 6



CHAPTER SNAPSHOT

 Case 6.1 Opening Case: Nike Golf Drives Web

Traffic with Search Engine Optimization

6.1 Penggunaan Teknologi Pencarian untuk

kesuksesan Bisnis

6.2 Penyusun Pencarian dan SEO.

6.3 Strategi Pay per Click dan Pencarian Berbayar

6.4 A Search for Meaning—Semantic Technology

6.5 Recommendation Engines

SEO (Search Engine Optimization)

(Search Engine Optimization)



LEARNING OUTCOMES

1. Menjelaskan cara kerja mesin pencari dan identifikasi cara bisnis
mendapatkan keunggulan kompetitif dengan menggunakan teknologi
penelusuran secara efektif.

2. Menjelaskan cara meningkatkan peringkat situs web pada halaman hasil
pencarian dengan mengoptimalkan desain situs web dan membuat konten
yang bermanfaat.

3. Menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola kampanye iklan pencarian
berbayar untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong volume
penjualan.

4. Menjelaskan bagaimana teknologi Web semantik meningkatkan akurasi
hasil mesin pencari dan bagaimana bisnis dapat mengoptimalkan situs web
mereka untuk memanfaatkan teknologi yang muncul ini.

5. Menjelaskan bagaimana mesin rekomendasi digunakan untuk
meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan penjualan di situs
web e-commerce.



CHAPTER SNAPSHOT

 Setiap hari, lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia menggunakan apa

yang tampaknya menjadi alat sederhana untuk menemukan informasi

online — mesin pencari. Mereka kadang-kadang menerima begitu saja

bahwa di balik antarmuka pengguna yang relatif sederhana, seperangkat

teknologi mesin pencarian yang semakin rumit sedang bekerja, membantu

kami menemukan informasi yang kami butuhkan untuk melakukan

pekerjaan mereka, melakukan penelitian, mencari ulasan produk, atau

menemukan informasi tentang televisi menunjukkan kita menonton.



CASE 6.1 OPENING CASE
NIKE GOLF MENDORONG TRAFFIC WEB DENGAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

 Menurut beberapa perkiraan, 50 hingga 75 persen lalu lintas Web

dihasilkan oleh mesin pencari (Pick, 2012, Safran, 2013, Van Zelst, 2013,

Willcocks, 2013). Hal ini seharusnya tidak mengejutkan bagi sebagian

besar dari kita, mengingat seberapa sering kita menggunakan mesin

pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo untuk mencari informasi online.

Karena bisnis bersaing untuk mendapatkan perhatian kita, mereka

memiliki kepentingan dalam menjaga tingkat visibilitas tinggi pada halaman

hasil mesin pencari (search engine results pages), atau SERPs.

 Search Engine Results Page (SERP): daftar tautan dan informasi deskriptif

lainnya tentang halaman web yang dikembalikan oleh mesin pencari

sebagai tanggapan atas permintaan pencarian.

 Keywords: dalam konteks pencarian web atau SEO, kata atau frasa yang

menggambarkan konten pada halaman web. Mesin pencari menggunakan

kata kunci untuk mencocokkan halaman web dengan permintaan

pencarian pengguna.



COMPANY OVERVIEW

 Nike, Inc., yang berbasis di dekat Beaverton, OR, adalah salah satu nama

merek yang paling dikenal di dunia pakaian olahraga dan peralatan.

Pendapatan pada tahun 2013 meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya

menjadi $ 25,3 miliar. Perusahaan saat ini sedang mengalami periode

pertumbuhan, terutama dengan strategi penjualan "langsung ke konsumen"

(DTC) yang melibatkan kombinasi penjualan online dan toko-toko

perusahaan (Gambar 6.1). Penjualan DTC di perusahaan tumbuh 24 persen

menjadi $ 4,3 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini didorong,

sebagian, dengan meningkatkan jumlah toko perusahaan dari 557 ke 645

di seluruh dunia selama setahun terakhir (Nikeinc.com, 2013).



TABLE 6.1 Opening Case Overview

Company Nike, Inc., nikeinc.com

History Didirikan pada tahun 1964 sebagai Blue Ribbon Sports, perusahaan

ini berganti nama menjadi Nike pada tahun 1971 dan menjual produk

dengan berbagai nama merek, termasuk Nike Golf, Nike Pro, Air

Jordan, Nike Vision, Converse, dan Nike Skateboarding.

Industry Pakaian, sepatu, dan peralatan atletik

Product lines Perusahaan global memproduksi, menjual, dan mendistribusikan

sepatu atletik, pakaian, dan peralatan olahraga ke gerai ritel, 

akademi dan universitas, klub olahraga, tim olahraga profesional, dan

langsung ke konsumen.

Digital 

technology

Nike adalah pemimpin dalam inovasi e-commerce, misalnya,

memungkinkan konsumen mendesain sepatu masing-masing. Produk

Nike mengintegrasikan peralatan olahraga tradisional dengan

teknologi digital (misalnya, aplikasi seluler, gelang, jam tangan, dan

perangkat lunak) yang memungkinkan atlet untuk memantau dan

melacak kinerjanya.

Business 

challenges

• Menempatkan penekanan yang lebih besar pada strategi pemasaran digital, 

termasuk pemasaran mesin telusur.

• Menumbuhkan saluran penjualan langsung ke konsumen (DTC).

• Memperluas divisi Nike Digital Sports.

Taglines “Just do it.”



FIGURE 6.2 NIKE, INC. OVERVIEW.

Nike, Inc.

Brand

Lakukan saja..

“Jika Anda memiliki tubuh, Anda

seorang atlet”

Swoosh Logo

Budaya Perusahaan

Innovation

Karyawan yang sangat setia

Global Reach

Manufaktur: 998.888 pekerja, 

744 pabrik di 43 negara.

Penjualan online Nike.com ke 24 

negara di seluruh dunia.

Toko ritel di sekitar 190 negara.

Digital Technology

Search Engine Optimization

Social Media Marketing

Digital Athletic Gear



TANTANGAN BISNIS NIKE

 Untuk melanjutkan pertumbuhan penjualan online, situs e-commerce Nike

harus mempertahankan tingkat visibilitas yang tinggi di mesin pencari

utama. Ini berarti bahwa ketika konsumen melakukan pencarian untuk hal-

hal seperti "sepatu golf," "peralatan olahraga," atau "perlengkapan atletik,"

Nike ingin muncul di bagian atas daftar SERP. Sayangnya, situs web Nike

tidak muncul dalam hasil pencarian dari banyak pertanyaan yang Anda

harapkan.



BUSINESS AND IT STRATEGIES

 Meskipun nama merek terkenal dan posisi mapan sebagai pemimpin pasar

dalam pakaian olahraga, alas kaki, dan peralatan atletik, Nike belum

secara historis dilakukan dengan baik di peringkat mesin pencari.

Perusahaan ini mempekerjakan SwellPath, agen pemasaran digital yang

berbasis di Portland, OR, untuk membantu meningkatkan visibilitas merek

golfnya di mesin pencari populer untuk musim golf 2011. Swellpath

berangkat untuk meningkatkan peringkat penelusuran organik Nike dan

memberikan analisis tentang peningkatan kinerja perusahaan dalam

penelusuran. Strategi tersebut melibatkan identifikasi perubahan yang

perlu dilakukan ke situs golf Nike (nikegolf.com) dan meneliti kata kunci

yang kemungkinan besar digunakan calon pelanggan ketika mencari jenis

produk yang dijual Nike. Mengubah desain dan konten situs web untuk

meningkatkan peringkatnya di SERPs disebut optimasi mesin pencari (SEO).

 Search Engine Optimization (SEO): kumpulan strategi dan teknik yang

dirancang untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke situs web sebagai

hasil dari peringkat situs web pada halaman hasil mesin pencari.



SEO SOLUTION

 Sepenuhnya mendesain ulang situs web berbasis Java Nike bukanlah

pilihan yang layak karena biaya yang terlibat. SwellPath merekomendasikan

solusi alternatif — membuat situs paralel menggunakan HTML, bahasa

pemrograman Web yang lebih mendasar yang dapat dibaca oleh spider

mesin telusur. Pengunjung ke situs masih melihat situs berbasis Java asli

dengan halaman yang menarik, tetapi mesin pencari dapat dengan mudah

membaca konten di situs paralel. Selain itu, ternyata situs HTML

ditampilkan lebih baik di perangkat seluler, manfaat tambahan.



HASIL KINERJA

 Ketika Nike memperluas lini produknya menjadi produk digital (Figure 6.4)

yang memungkinkan atlet untuk memantau dan melacak kinerja mereka,

divisi Nike Digital Sports akan perlu mengoptimalkan halaman webnya

dengan konten yang akan mendapat peringkat tinggi dalam hasil pencarian.

 Jenis konten dan kata kunci apa yang menurut Anda akan membantu orang

menemukan produk digital baru ini di mesin pencari?

Figure 6.4 Atlet Olimpiade

Shawn Johnson (kiri) dan

Nike Wakil Presiden Digital 

Sport Stefan Olander

mendiskusikan produk

gelang digital baru Nike di

Forum NikeFuel 2013 di New 

York City.



DISCUSSION QUESTIONS

1. Mengapa penting bahwa perusahaan berusaha untuk memiliki

peringkat tinggi di halaman hasil mesin pencari?

2. Apa yang dimaksud dengan istilah "hasil pencarian organik"?

3. Dua strategi dasar apa yang digunakan SwellPath untuk

mengoptimalkan situs web Nike Golf?

4. Bagaimana Nike memanfaatkan popularitas bintang Olimpiade

Misty May-Treanor untuk meningkatkan lalu lintas Web yang

terkait dengan pencarian?

5. Mengapa hasil pencarian organik menghasilkan lebih banyak

lalu lintas situs web daripada PPC atau iklan pencarian

berbayar?



6.1 PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENCARIAN

UNTUK KESUKSESAN BISNIS

 Mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan lainnya secara tradisional

dianggap sebagai teknologi konsumen. Tetapi teknologi pencarian telah

menjadi alat bisnis penting dengan banyak kegunaan dan aplikasi yang

berbeda. Di bagian ini, Anda akan membaca tentang cara kerja mesin

pencari. Anda akan belajar tentang peran yang dimainkan mesin pencari

dalam menghasilkan pendapatan dan kesadaran konsumen untuk

organisasi. Anda juga akan menemukan bagaimana bisnis menggunakan

teknologi pencarian perusahaan untuk membuka kunci konten tersembunyi

dengan organisasi mereka. Akhirnya, Anda akan membaca tentang

bagaimana teknologi pencarian dan Internet berkembang untuk

memberikan hasil yang lebih akurat dan bermanfaat.



CARA KERJA MESIN PENCARI

 Mesin pencari: aplikasi untuk mencari halaman web atau konten lain

(misalnya, dokumen, file media) di jaringan komputer. Mesin pencari berba

 Orang menggunakan mesin pencari kata untuk merujuk ke berbagai jenis

layanan pencarian informasi (information retrieval-IR) yang menemukan

konten di World Wide Web. Namun, layanan ini bervariasi secara signifikan.

Memahami sifat perbedaan ini penting jika Anda ingin mendapatkan hasil

terbaik dari pencarian Anda. Di bawah ini adalah deskripsi singkat dari

berbagai layanan IR untuk menemukan konten Web:sis web populer

termasuk Google, Bing, dan Yahoo.

Mesin pencari perayap mengandalkan program komputer canggih yang disebut

"spiders," " crawlers," atau " bots " yang menjelajahi Internet, menemukan

webpages, links, dan konten lain yang kemudian disimpan di page repository

mesin pencari. Mesin pencari komersial paling populer, Google dan Bing,

didasarkan pada teknologi crawler.



CONT…

Direktori web adalah daftar kategori halaman web yang dibuat dan dipelihara oleh

manusia. Karena situs web hanya disertakan setelah ditinjau oleh seseorang, kecil

kemungkinannya bahwa hasil pencarian akan berisi situs web yang tidak relevan.

Contoh direktori populer termasuk Open Directory Project (dmoz.org), Best of the

Web (botw.org), dan Looksmart.com.

Mesin pencari Hybrid menggabungkan hasil dari direktori yang dibuat oleh

manusia dan hasil dari mesin pencari perayap, dengan tujuan menyediakan

akurasi dan cakupan luas dari Internet. Yahoo.com, alat pencarian komersial

paling populer ketiga, menggunakan pendekatan Hybrid untuk pencarian

informasi.

Mesin pencari meta mengumpulkan hasil dari mesin pencari lainnya. Misalnya,

Dogpile.com menghasilkan daftar dengan menggabungkan hasil dari Google dan

Yandex, dua mesin pencari berbasis crawler, dan Yahoo, alat pencarian hibrida.

Mesin pencari semantik dirancang untuk mencari informasi berdasarkan sifat dan

arti konten Web, bukan kata kunci sederhana yang cocok. Tujuan dari mesin

pencari ini adalah meningkatkan akurasi dan kegunaan hasil pencarian secara

dramatis. Mesin pencari semantik dijelaskan secara lebih rinci dalam Bagian 6.4



CONT…

 Spiders : juga dikenal sebagai crawlers, web bots , atau sekadar “bots,”

adalah program komputer kecil yang dirancang untuk melakukan tugas

berulang otomatis melalui Internet. Digunakan oleh mesin pencari untuk

memindai halaman web dan mengembalikan informasi untuk disimpan

dalam repositori halaman.



DIREKSI WEB

 Sebelum crawler search engine menjadi metode dominan untuk
menemukan konten Web, orang bergantung pada direktori yang dibuat oleh
editor manusia untuk membantu mereka menemukan informasi. Direktori
web biasanya diatur menurut kategori (misalnya, lihat homepage direktori
web populer dmoz.org). Konten halaman web biasanya ditinjau oleh editor
direktori sebelum daftar dalam kategori untuk memastikan itu sesuai. Ini
mengurangi jumlah tautan yang tidak relevan yang dihasilkan dalam
pencarian.

 Proses peninjauan, bagaimanapun, sangat lambat dibandingkan dengan
proses otomatis yang digunakan oleh crawler (dijelaskan di bawah).
Akibatnya, daftar di direktori Web mewakili bagian yang relatif kecil dari
Web. Direktori sangat berguna ketika melakukan pencarian pada topik yang
sempit, seperti mengidentifikasi pemasok dari jenis produk atau layanan
tertentu. Perusahaan yang perlu mengidentifikasi vendor atau pemasok
dapat berkonsultasi dengan direktori Web ceruk yang dibuat hanya untuk
tujuan ini. Misalnya, lihat direktori Web di business.com.



BAGAIMANA CARA KERJA MESIN CRAWLER

 Dua mesin pencari komersial paling populer di Web, Google dan Bing,

didasarkan pada teknologi Crawler. Di balik antarmuka yang relatif

sederhana dari dua mesin pencari yang kuat ini, banyak teknologi kompleks

sedang bekerja (Gambar 6.5). Karena mesin pencari modern menggunakan

teknologi eksklusif dalam perlombaan untuk tetap berada di depan

pesaing, tidak mungkin untuk mengetahui dengan tepat bagaimana mereka

memutuskan situs web apa yang akan muncul di halaman hasil mesin

pencari (SERP). Sementara mereka masing-masing menghasilkan hasil

yang berbeda, adalah mungkin untuk menggambarkan proses dasar yang

dimiliki oleh sebagian besar mesin pencari Crawler. Deskripsi berikut

didasarkan pada publikasi oleh Grehan (2002) dan Oak (2008).



 Page repository : struktur data yang menyimpan dan mengelola informasi

dari sejumlah besar halaman web, menyediakan cara cepat dan efisien

untuk mengakses dan menganalisis informasi di lain waktu.

 Crawler control module : program perangkat lunak yang mengontrol

sejumlah "spider" yang bertanggung jawab untuk memindai atau merayapi

informasi di Web.



GAMBAR 6.5 KOMPONEN CRAWLER SEARCH ENGINE (DIADAPTASI DARI GREHAN,

2002).



1. Modul kontrol crawler memberikan URL halaman web ke program yang

disebut spider atau bots. spider mengunduh halaman web ini ke dalam

halaman repositori dan memindai mereka untuk tautan. Tautan ditransfer

ke modul kontrol crawler dan digunakan untuk menentukan di mana spider

akan dikirim di masa mendatang. (Kebanyakan mesin pencari juga

memungkinkan webmaster untuk mengirimkan URL, meminta situs web

mereka dipindai sehingga mereka akan muncul dalam hasil pencarian.

Permintaan ini ditambahkan ke antrean kontrol perayap.)

2. Modul pengindeks menciptakan tabel pencarian dengan mengekstraksi

kata dari halaman web dan merekam URL di mana mereka ditemukan.

Modul pengindeks juga menciptakan indeks terbalik yang membantu mesin

pencari secara efisien menemukan halaman yang relevan yang

mengandung kata kunci yang digunakan dalam pencarian. (Lihat Gambar

6.6 untuk contoh indeks terbalik.)



3. Modul analisis pengumpulan menciptakan indeks utilitas yang membantu

dalam memberikan hasil pencarian. Indeks utilitas berisi informasi tentang hal-

hal seperti berapa banyak halaman di situs web, lokasi geografis situs web,

jumlah gambar di halaman web, panjang halaman web, atau informasi spesifik

situs lainnya yang dapat digunakan mesin telusur untuk menentuk

4. Modul pengambilan / peringkat menentukan urutan halaman yang tercantum

dalam SERP. Metode yang digunakan oleh mesin pencari untuk menentukan

peringkat halaman bervariasi dan algoritma spesifik yang mereka gunakan

sering dijaga dengan rahasia dagang. Dalam beberapa kasus, mesin pencari

dapat menggunakan ratusan kriteria berbeda untuk menentukan halaman

mana yang muncul di bagian atas SERP. Google, misalnya, mengklaim untuk

menggunakan lebih dari 200 "petunjuk" untuk menentukan peringkat lamannya

(Google.com, 2014). Menurut Dover dan Dafforn (2011), semua faktor ini dapat

dikelompokkan ke dalam dua kategori: relevansi dan popularitas (atau

"otoritas").an relevansi sebuah halaman.



3. Halaman web diambil oleh spider, bersama dengan indeks dan informasi

peringkat, disimpan di server besar (lihat IT at Work 6.1).

4. Antarmuka kueri adalah tempat pengguna memasukkan kata-kata yang

menggambarkan jenis informasi yang mereka cari. Mesin pencari kemudian

menerapkan berbagai algoritma untuk mencocokkan string query dengan

informasi yang disimpan dalam indeks untuk menentukan halaman yang akan

ditampilkan di SERP.



GAMBAR 6.6 MESIN PENCARI MENGGUNAKAN INDEKS TERBALIK UNTUK

SECARA EFISIEN MENCARI KONTEN WEB BERDASARKAN ISTILAH PENCARIAN

PENCARIAN.



 Setiap mesin pencari menggunakan variasi dan perbaikan dari langkah-

langkah di atas dalam upaya untuk mencapai hasil yang unggul. Industri

pencarian Web sangat kompetitif dan kemajuan kepemilikan dalam

teknologi pencarian yang digunakan oleh setiap perusahaan adalah rahasia

yang dijaga ketat. Misalnya, bahkan langkah pertama dalam proses,

merayapi Web untuk konten, dapat sangat bervariasi tergantung pada

sasaran strategis mesin telusur. Beberapa mesin pencari membatasi

jumlah halaman yang dipindai di setiap situs web, sebaliknya mencari

sumber daya dan sumber daya komputasi terbatas untuk mencakup

sebanyak mungkin situs web. Namun, mesin telusur lain memrogram

spiders mereka untuk memindai jauh ke dalam setiap situs web, mencari

cakupan konten situs yang lebih lengkap. Masih mesin pencari lain

mengarahkan spiders mereka untuk mencari situs web yang berisi jenis

konten tertentu, seperti situs pemerintah, situs belanja (e-commerce), dan

sebagainya.



 Keputusan lain yang dibuat oleh mesin pencari berkaitan dengan spiders

adalah jumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencari situs web baru

versus sumber daya yang mengabdikan untuk menjelajahi halaman yang

diindeks sebelumnya untuk pembaruan atau perubahan.

 Salah satu tantangan yang dihadapi oleh mesin pencari komersial besar

adalah penyimpanan. Dalam arti yang paling sederhana, pendekatan

crawler untuk mencari membutuhkan perusahaan untuk menyimpan

salinan Web di pusat data besar. Selain petabyte penyimpanan yang

diperlukan untuk memelihara salinan Web ini, mesin pencari juga harus

menyimpan hasil proses pengindeksan dan daftar tautan untuk perayapan

di masa mendatang.



IT AT WORK 6 .1
GOOGLE DATA CENTERS

 Google tidak hanya menyimpan salinan Internet untuk layanan mesin

pencarinya, tetapi juga terus memperbarui peta seluruh planet untuk

pengguna aplikasi Google Earth yang populer. Selain itu, perusahaan ini

membuat teks lengkap, salinan yang dapat dicari dari semua 129.864.880

buku yang dikenal, setara dengan 4 miliar halaman atau 2 triliun kata. Lalu

ada aplikasi seperti Gmail, melayani sekitar 425 juta orang dan YouTube, di

mana 100 jam video diunggah setiap menit! Tambahkan semua ini, dan

Google menghadapi tantangan penyimpanan data terbesar yang pernah

ada. Jadi, di mana Google menyimpan semua data ini?

 Challenges: Energy, Performance, and Security

 Environmental Impact

 Google Data Center Statistics



MENGAPA PENCARIAN PENTING UNTUK BISNIS

 Mesin pencari telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mereka

bebas, mudah digunakan, dan menjadi lebih kuat dan efektif setiap hari.

Sebagian besar dari kita menganggap remeh dan umumnya tidak

menyadari teknologi kompleks yang menggerakkan alat-alat ini. Untuk

pengguna Web rata-rata, itu mungkin tidak sangat penting untuk

memahami bagaimana teknologi pencarian berkembang. Tetapi bagi

manajer bisnis, memahami kekuatan potensial teknologi pencarian sangat

penting dan menjadi lebih penting setiap hari. Sudah lama diakui bahwa

akses ke informasi adalah keunggulan kompetitif. Teknologi penelusuran

memengaruhi bisnis dalam setiap cara berikut:

 Enterprise search - mencari informasi di dalam organisasi Anda

 Recommendation engines - menyajikan informasi kepada pengguna tanpa

mengharuskan mereka melakukan pencarian aktif

 Search engine marketing (SEM) - setting ditemukan oleh konsumen di Web

 Web search - menemukan informasi bisnis penting secara online

Masing-masing aplikasi teknologi pencarian penting ini dijelaskan di bawah ini.



ENTERPRISE SEARCH

 Alat pencarian perusahaan digunakan oleh karyawan untuk mencari dan

mengambil informasi yang terkait dengan pekerjaan mereka dengan cara

yang sesuai dengan kebijakan pembagian informasi dan kebijakan kontrol

organisasi. Informasi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk

informasi yang tersedia untuk umum, informasi perusahaan yang

ditemukan di database dan intranet, serta informasi tentang komputer

karyawan individu (Delgado, Laplanche, & Krishnamurthy, 2005,

Smartlogic.com, 2012).



RECOMMENDATION ENGINES

 Mesin rekomendasi mewakili suatu twist yang menarik pada teknologi IR.

Tidak seperti mesin telusur Web yang dimulai dengan kueri pengguna untuk

informasi, mesin rekomendasi berusaha mengantisipasi informasi yang

mungkin diminati pengguna. Mesin rekomendasi digunakan oleh situs e-

commerce untuk merekomendasikan produk, organisasi berita untuk

merekomendasikan artikel berita dan video, Web pengiklan untuk

mengantisipasi iklan yang mungkin ditanggapi orang, dan sebagainya.

Mereka mewakili potensi besar untuk bisnis dan pengembang.

 Meskipun penggunaan mesin rekomendasi tersebar luas, masih banyak

pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan akurasi aplikasi yang

menarik ini. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang mesin rekomendasi

di Bagian 6.5.



SEARCH ENGINE MARKETING

 Kebanyakan metode iklan tradisional menargetkan pelanggan yang tidak secara

aktif terlibat dalam belanja produk. Sebaliknya, mereka menonton televisi,

mendengarkan radio, membaca majalah, atau mengemudi di jalan, sedikit

memperhatikan billboard yang mereka lewati. Bagi kebanyakan orang, iklan

merupakan interupsi yang tidak diinginkan.

 Di sisi lain, orang yang menggunakan mesin pencari secara aktif mencari informasi.

Akibatnya, mereka jauh lebih tertarik pada informasi produk dan layanan yang

ditemukan di SERPs asalkan terkait dengan topik yang mereka cari. Upaya untuk

menjangkau audiens yang ditargetkan ini jauh lebih mungkin menghasilkan

penjualan. Itu sebabnya pemasaran mesin pencari (SEM) telah menjadi strategi

bisnis yang penting. Pakar industri melaporkan bahwa orang umumnya terlibat

dalam tiga jenis pencarian dasar:

1.Informational search — menggunakan mesin pencari untuk melakukan penelitian

tentang suatu topik. Ini adalah jenis pencarian yang paling umum.

2.Navigational search — menggunakan mesin pencari untuk mencari situs web atau

halaman web tertentu.

3.Transactional search — menggunakan mesin pencari untuk menentukan tempat

membeli produk atau layanan.



 Search Engine Marketing (SEM): kumpulan strategi pemasaran online dan

taktik yang mempromosikan merek dengan meningkatkan visibilitas

mereka di SERPs melalui pengoptimalan dan periklanan.



MOBILE SEARCH (AND MOBILE SEARCH SEO)

 Perangkat seluler telah menjadi di mana-mana (Gambar 6.10). Dengan

munculnya ponsel pintar dan tablet seperti Apple iPad, akun perangkat

seluler untuk lebih dari seperempat dari semua lalu lintas situs web

(Sterling, 2013). Lalu lintas Web Seluler diperkirakan akan meningkat tiga

kali lipat pada 2017 karena tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 61

persen (Cisco, 2014).



WEB SEARCH FOR BUSINESS

 Mesin pencari komersial dan direktori web adalah alat yang berguna untuk

pekerja pengetahuan dalam bisnis. Untuk menggunakan mesin pencari

secara efektif, para pekerja harus membiasakan diri dengan semua fitur

yang tersedia di mesin pencari yang mereka gunakan. Karena Google

adalah mesin pencari paling populer, kami menyoroti beberapa fitur di

bawah ini. Banyak dari fitur-fitur ini juga tersedia di Bing.com.

 Pencarian terfokus: Anda dapat memfokuskan pencarian Anda ke informasi

dalam berbagai format — halaman web, video, gambar, peta, dan sejenisnya —

dengan memilih tombol navigasi yang sesuai pada halaman SERP.

 Filetype: Jika Anda mencari informasi khusus yang terkandung dalam format file

tertentu, Anda dapat menggunakan perintah “filetype: [ekstensi file]” mengikuti

permintaan kata kunci Anda. Misalnya, pencarian "tipe file perguruan tinggi

swasta: xls" akan menghasilkan tautan ke file MSExcel dengan informasi yang

terkait dengan perguruan tinggi swasta. Gunakan perintah ini untuk menemukan

file Adobe (pdf), file MSWord (dokumen), file PowerPoint (ppt), dan sebagainya.



 Pencarian lanjutan: Untuk mempersempit pencarian Anda, masuk ke panel

Pencarian Lanjutan.

Dari halaman ini, Anda dapat mengatur berbagai parameter untuk pencarian

Anda, termasuk membatasi pencarian ke domain tertentu (misalnya, .gov, .org,

.edu), bahasa, tanggal, dan bahkan tingkat bacaan. Anda juga dapat

menggunakan ini untuk mempersempit pencarian Anda ke situs web tertentu.

 Tombol alat pencarian: Memungkinkan Anda mempersempit hasil Anda ke daftar

dari lokasi atau rentang waktu tertentu.

 Riwayat pencarian: Pernahkah Anda menemukan halaman menggunakan mesin

pencari, tetapi kemudian kesulitan menemukannya lagi? Jika Anda masuk ke

akun Google Anda saat menggunakan mesin pencari, mungkin untuk meninjau

riwayat pencarian Anda. Ini akan menunjukkan Anda tidak hanya permintaan

pencarian Anda, tetapi juga halaman yang Anda kunjungi mengikuti setiap

permintaan.



TABEL 6.2 Bagaimana Pembeli Di Toko Menggunakan Perangkat Seluler

Perilaku Belanja Percentage

Gunakan perangkat seluler untuk membantu belanja setidaknya

sebulan sekali

62%

Gunakan perangkat seluler untuk membantu berbelanja setidaknya

setiap minggu

17%

Gunakan ponsel cerdas mereka selama lebih dari 15 menit saat

berada di toko

50%

Gunakan mesin pencari untuk menelusuri informasi produk saat

berbelanja di toko (Search engine mendominasi situs web toko, situs

web merek, aplikasi toko, dan aplikasi merek sebagai titik awal.)

82%

Gunakan smartphone mereka untuk kegiatan preshopping seperti

menemukan lokasi toko, menemukan ulasan produk, membuat

perbandingan harga, menemukan penawaran promosi, dan

sebagainya

90%

Kategori belanja seluler teratas meliputi:

-Peralatan

-Bahan makanan 89%

-Perawatan bayi 87%

-Elektronik 87%

-Perawatan rumah tangga 86%

97%

89%

87%

87%

86%



TABEL 6.2 Bagaimana Pembeli Di Toko Menggunakan Perangkat Seluler

Perilaku Belanja Percentage

Di semua kategori produk, laporan pembeli seluler menggunakan

ponsel cerdas mereka sebagai gantinya meminta informasi dari

karyawan toko

33%

Gunakan ponsel cerdas daripada meminta informasi dari karyawan

toko saat berbelanja peralatan

55%

Gunakan ponsel cerdas daripada meminta informasi dari karyawan

toko saat berbelanja untuk elektronik

48%

Perbandingan harga di toko adalah aktivitas belanja paling umum di 

seluruh kategori produk

-Peralatan

-Elektronika

-Perawatan bayi

-Perawatan rumah tangga

74%

70%

62%

58%

Pembeli seluler lebih suka melihat situs web seluler vs. aplikasi seluler 65% vs. 35%

Source: ThinkWithGoogle.com (2013).



 Ini hanyalah beberapa dari banyak fitur yang dapat Anda gunakan untuk

melakukan pencarian daya. Saat Anda di perguruan tinggi, luangkan waktu

untuk menjadi mahir dengan menggunakan fitur mesin pencari yang

berbeda. Tidak hanya akan membantu dengan kebutuhan riset langsung

Anda, itu juga akan membantu Anda dalam karir Anda. Di akhir bab ini,

kami menyertakan informasi untuk kursus Pencarian Daya online gratis

yang ditawarkan oleh Google. Ini adalah cara yang bagus untuk

meningkatkan kemampuan Anda untuk menemukan informasi yang Anda

butuhkan.

 Finding intellectual property

 Real time search

 Social bookmarking search

 Specialty search engines: vertical search



QUESTIONS

1. Apa perbedaan utama antara direktori Web dan mesin

pencari yang di-crawlerbased?

2. Apa tujuan dari indeks di mesin pencari?

3. Mengapa perusahaan semakin tertarik dengan alat pencarian

perusahaan yang mampu menangani data yang tidak

terstruktur?

4. Apa perbedaan antara optimasi mesin pencari dan iklan pay-

per-click (PPC)?

5. Jelaskan tiga alat pencarian real time yang berbeda.



6.2 PENYUSUN PENCARIAN DAN SEO.

 Tujuan praktisi SEO adalah membantu organisasi meningkatkan lalu lintas
ke situs web mereka.

 Mereka mencapai ini dengan mengoptimalkan situs web dalam upaya
meningkatkan visibilitas dan peringkat pada SERPs.

 Menggunakan program analisis Web seperti Google Analytics, perusahaan
dapat menentukan berapa banyak orang yang mengunjungi situs mereka,
halaman khusus apa yang mereka kunjungi, berapa lama mereka habiskan
di situs, dan mesin pencari apa yang menghasilkan lalu lintas terbanyak
(lihat Gambar 6.11).

 Praktisi SEO yang lebih canggih juga akan menganalisis tingkat konversi
kata kunci, atau kemungkinan bahwa menggunakan kata kunci tertentu
untuk mengoptimalkan halaman akan menghasilkan konversi (yaitu, ketika
pengunjung situs web mengkonversi ke pembeli) .Ini hanya beberapa dari
banyak metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas strategi SEO.



STRATEGI UNTUK MENCARI OPTIMASI MESIN 

PENCARIAN

 Seperti yang disebutkan di awal bab ini, semua mesin
pencari menggunakan metode kepemilikan yang agak
berbeda untuk menentukan di mana situs web akan
muncul dalam hasil pencarian. Akibatnya, tidak
mungkin untuk mengetahui faktor-faktor spesifik apa
yang akan digunakan dan berapa banyak bobot yang
akan mereka bawa dalam menentukan peringkat SERP.

 Namun, pada bagian di bawah ini, kami menjelaskan
tiga kategori faktor peringkat (lihat Brown, 2013) dan
mencoba untuk menggambarkan masing-masing
dengan beberapa contoh.



FIGURE 6.11 ALAT SEPERTI GOOGLE ANALYTICS DIGUNAKAN

UNTUK MEMANTAU PERUBAHAN DALAM LALU LINTAS SITUS

WEB SEBAGAI HASIL DARI PRAKTIK PENGOPTIMALAN MESIN

TELUSUR.



RANKING FACTORS

 Faktor peringkat dapat dikelompokkan ke dalam setidaknya tiga kategori

yang berbeda: reputasi atau popularitas, relevansi, dan kepuasan

pengguna.

 Reputation or Popularity:

 Relevance:

 User Satisfaction:



REPUTATION OR POPULARITY:

 Dalam istilah sederhana, mesin telusur berupaya menyediakan tautan ke

situs web yang bagus — situs yang berisi konten berkualitas tinggi. Tapi

bagaimana mereka menentukan ini? Tidak mungkin bagi mesin pencari

untuk langsung mengevaluasi kualitas konten situs web.

 Itu akan membutuhkan sistem untuk memahami konten situs dan memiliki

keahlian dalam semua materi yang mungkin. Sebaliknya, mesin pencari

menggunakan ukuran kualitas tidak langsung. Salah satu cara menilai

kualitas situs web adalah menggunakan ukuran popularitas.

 Ini didasarkan pada asumsi bahwa situs web dengan konten yang bagus

akan lebih populer daripada situs dengan konten berkualitas rendah.

Algoritma PageRank Google mungkin salah satu upaya paling terkenal

untuk menggunakan popularitas untuk menentukan kualitas situs web.



TABLE 6.3 Faktor Popularitas Digunakan oleh Mesin Pencari

Indikator media sosial: Webpages yang dibahas di media sosial lebih cenderung populer.

Contohnya termasuk komentar di Facebook dan Google, shares, Tweet, Likes, dan sebagainya.

Site traffic : Semakin banyak lalu lintas yang didapat situs, semakin besar kemungkinan untuk

mengandung konten berkualitas.

Daftar dalam direktori Web berkualitas: Situs yang telah diterima untuk dicantumkan dalam

direktori Web berkualitas lebih cenderung mengandung konten berkualitas karena telah ditinjau

oleh editor manusia.

Reputasi pada situs ulasan: Situs dengan peringkat tinggi di situs ulasan (seperti Yelp.com,

Zagat.com, dan Epinions.com) lebih cenderung memiliki konten berkualitas.

PageRank situs yang berisi tautan balik: Tautan balik dari situs dengan nilai PageRank tinggi

sendiri dianggap lebih berharga.

SERP click-through rate (CTR): Google dan mesin pencari lainnya memantau seberapa sering

pencari mengklik pada daftar SERP. Orang cenderung mengeklik cantuman yang tampaknya berisi

konten berkualitas.

Onpage factors: Metadata (misalnya, judul halaman, uraian halaman) dan URL deskriptif

mempengaruhi bagaimana sebuah daftar muncul di SERP. Ini, pada gilirannya, dapat

mempengaruhi CTR.

Dwell time dan bounce rate: Dwell time adalah jumlah waktu pengguna tinggal di halaman

sebelum kembali ke SERP. Waktu tinggal yang lebih lama menyarankan pengguna menemukan

konten yang layak dibaca. “Melambung" adalah waktu tinggal yang sangat singkat — dengan kata

lain, pengguna yang mengklik pada daftar dan kembali lagi dikatakan “terlambung". Tingkat

Lambungan rendah dan waktu tinggal yang lama berkorelasi dengan kualitas konten yang tinggi.



RELEVANCE:

 Selain popularitas, mesin telusur mencoba menentukan apakah konten di

laman web relevan dengan apa yang dicari oleh penelusur. Seperti halnya

kualitas, mesin pencari tidak dapat menentukan relevansi secara langsung,

sehingga algoritma telah dikembangkan untuk mencari petunjuk yang

menunjukkan situs mungkin relevan. Faktor-faktor yang tercantum dalam

Tabel 6.4 telah diidentifikasi oleh spesialis SEO sebagai petunjuk yang

mungkin digunakan oleh mesin pencari untuk menentukan skor relevansi.

 Perhatikan bahwa beberapa di antaranya sama atau mirip dengan faktor

yang digunakan untuk mengevaluasi popularitas, tetapi ditafsirkan untuk

mengevaluasi relevansi.



USER SATISFACTION:

 Seperti semua bisnis yang sukses, mesin pencari ingin pelanggan mereka

puas. Akibatnya, peringkat SERP dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

memengaruhi kepuasan pengguna. Tabel 6.5 berisi daftar faktor-faktor

yang mungkin mempengaruhi peringkat kepuasan pengguna mesin pencari.



KONTEN DAN INBOUND MARKETING

 Tujuan utama dari mesin pencari adalah untuk membantu pengguna

menemukan informasi atau konten yang mereka cari. Kadang-kadang

tampak bahwa praktisi SEO kehilangan pandangan ini dan menghabiskan

terlalu banyak waktu mengejar ratusan faktor yang mereka pikir sedang

digunakan oleh algoritma peringkat mesin pencari. Paling buruk, SEO dapat

mewakili upaya untuk "permainan sistem" atau mengelabui mesin pencari

ke peringkat situs yang lebih tinggi dari kontennya layak (lihat pembahasan

tentang SEO topi hit

 Mungkin tindakan paling penting yang dapat dilakukan organisasi untuk

meningkatkan peringkat situs web dan memuaskan pengunjung situs web

adalah menyediakan konten bermanfaat yang terkini dan diperbarui secara

berkala. Ketika praktik SEO digabungkan dengan konten yang berharga,

situs web menjadi lebih mudah ditemukan di mesin telusur, tetapi yang

lebih penting, berkontribusi untuk membangun kesadaran merek, sikap

positif terhadap merek, dan loyalitas merek.



 Inbound marketing mewakili pendekatan alternatif untuk strategi outbound

marketing tradisional (mis., Iklan media massa) yang telah digunakan oleh

perusahaan secara historis (lihat Gambar 6.12). am di bagian berikutnya).



TABLE 6.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Skor Relevansi

Keywords yang terkait dengan topik pencarian menyarankan konten yang relevan.

Page titles: Kata-kata dalam judul halaman yang terkait dengan topik menyarankan

konten yang relevan.

Frasa yang relevan dalam teks: Kata-kata dalam judul halaman yang terkait dengan

topik menyarankan konten yang relevan.

Jumlah teks pada halaman yang muncul relevan: Proporsi teks yang relevan ke teks

yang tidak relevan dapat mempengaruhi relevansi.

Tautan balik dari situs yang relevan dan direktori Web: Halaman Web yang terdaftar

dalam kategori direktori Web yang relevan lebih mungkin relevan karena ditinjau oleh

editor manusia.

SERP click-through rate (CTR): Penelusur lebih cenderung mengeklik cantuman yang

berisi konten yang relevan.

Onpage factor: Metadata (seperti judul halaman, deskripsi halaman) dan URL deskriptif

harus mencerminkan isi halaman. Orang menggunakan informasi dalam daftar

pencarian untuk menentukan apakah tautan berisi informasi yang relevan. Ini

memengaruhi CTR.

Waktu tunggu dan rasio pentalan dipengaruhi oleh seberapa relevan konten situs web. 

Waktu tinggal yang lama dan tingkat bouncing yang pendek menunjukkan konten yang 

relevan terkait dengan pencarian..



TABEL 6.5 Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna

Dwell time: Pengguna yang tinggal di situs lebih lama mungkin lebih puas.

Kecepatan situs: Waktu pemuatan halaman yang lambat di situs web mengurangi

kepuasan.

Level membaca: Tingkat membaca yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk

membuat frustrasi pengguna.

Situs yang diretas, malware, spam mengurangi kepuasan pengguna secara signifikan.

Survei kepuasan situs web: Google membuat survei kepuasan pengguna yang dapat

disematkan oleh webmaster di situs web mereka. Tanggapan positif terhadap survei ini

dapat meningkatkan peringkat.

Hambatan terhadap konten: Membuat orang mendaftar, memberikan nama, atau 

mengisi formulir untuk mendapatkan konten berdampak negatif terhadap kepuasan

pengguna.

Faktor lain: Terlalu banyak iklan, kesalahan yang tidak ditemukan, duplikat konten / 

halaman, konten yang disalin dari situs web lain, dan spam di bagian komentar

semuanya mengurangi kepuasan pengguna.



 Pemasar masuk menarik pelanggan ke situs web mereka dengan konten

yang informatif, berguna, atau menghibur. Kampanye pemasaran masuk

didasarkan pada strategi yang mengintegrasikan pembuatan konten, SEO,

dan taktik media sosial.

 Di Bab 7, Anda akan membaca lebih lanjut tentang bagaimana pemasar

masuk mengintegrasikan konten, SEO, dan strategi media sosial ke dalam

kampanye pemasaran yang kuat yang memberikan penjualan dan laba

kepada perusahaan yang menggunakan pendekatan baru untuk

pemasaran.



BLACK HAT VS. WHITE HAT SEO: MASALAH ETIKA 

DALAM MENCARI OPTIMASI MESIN

 Mesin pencari memperbarui algoritme mereka secara rutin untuk

meningkatkan hasil. Dua pembaruan Google terkenal yang disebut Panda

(dirilis pada tahun 2011) dan Penguin (dirilis pada tahun 2012) dirancang

untuk meningkatkan peringkat situs web dengan konten berkualitas dan

menurunkan kualitas situs yang buruk. Kedua pembaruan dirancang untuk

mengalahkan apa yang sering disebut sebagai taktik black hat SEO.

 Orang-orang yang menggunakan taktik black hat SEO mencoba mengelabui

mesin pencari agar berpikir bahwa sebuah situs web memiliki konten

berkualitas tinggi, padahal sebenarnya tidak. Beberapa contoh teknik black

hat yang jelas tercantum di bawah ini. Dengan sistem deteksi yang lebih

kuat sekarang, situs web yang menggunakan taktik ini (atau bahkan

tampak menggunakannya) akan sangat diturunkan dalam sistem peringkat

Google.

 Link spamming, Keyword tricks, Ghost te, Shadow pages.



FIGURE 6.12 INBOUND MARKETER MENGGUNAKAN

KONTEN YANG BERHARGA, SEO, DAN MEDIA SOSIAL
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QUESTIONS

1. Mesin pencari menggunakan banyak “petunjuk” yang berbeda tentang kualitas

konten situs web untuk menentukan bagaimana halaman harus diberi peringkat

dalam hasil pencarian. Petunjuk-petunjuk ini terbagi dalam tiga kategori utama:

Reputasi atau Popularitas, Relevansi, dan Kepuasan Pengguna. Jelaskan alasan

penggunaan masing-masing dari ketiga kategori ini sebagai indikator kualitas

konten situs web.

2. Backlinks merupakan faktor kunci dalam algoritme PageRank asli Google.

Jelaskan apa itu backlink dan mengapa Google mengurangi penekanannya pada

tautan balik dan sebaliknya menggunakan banyak faktor tambahan lainnya dalam

algoritme peringkatnya.

3. Jelaskan mengapa apa yang disebut taktik SEO black hat pada akhirnya tidak

memiliki pandangan dan dapat membawa konsekuensi yang signifikan bagi bisnis

yang menggunakannya.

4. Bagaimana organisasi mengevaluasi efektivitas strategi dan taktik optimisasi mesin

pencari (SEO) mereka ?

5. Jelaskan mengapa menyediakan konten berkualitas tinggi dan diperbarui secara rutin

adalah aspek paling penting dari setiap strategi SEO.



6.3 STRATEGI PAY PER CLICK (PPC) DAN

PENCARIAN BERBAYAR

 Selain daftar organik, sebagian besar mesin telusur menampilkan daftar berbayar

atau bersponsor di SERP mereka.

 Iklan-iklan ini memberikan pendapatan untuk mesin pencari dan memungkinkannya

untuk menawarkan layanan pencarian Web ke masyarakat umum secara gratis.

 Mereka juga menyediakan cara bagi organisasi yang lebih kecil atau bisnis dengan

situs web baru untuk mendapatkan visibilitas pada SERPs sambil menunggu strategi

SEO mereka untuk menghasilkan hasil.

 Sebagian besar mesin pencari utama membedakan hasil pencarian organik dari

daftar iklan berbayar di SERPs dengan label, bayangan, dan menempatkan iklan di

tempat yang berbeda pada halaman.

 Beberapa kritikus mengeluh bahwa iklan berbayar menerima penempatan halaman

preferensial dan tidak secara jelas dibedakan dari daftar organik. Namun, pada saat

publikasi ini, mudah untuk membedakan iklan dari hasil organik di Google dan Bing

SERPs.

 Pembela perusahaan mesin pencari berpendapat bahwa karena iklan berbayar

memungkinkan semua orang untuk menggunakan layanan pencarian secara gratis,

penempatan halaman preferensial dibenarkan.



MENCIPTAKAN KAMPANYE IKLAN PAY-PER-

CLICK  (PPC)

Ada empat langkah untuk membuat kampanye iklan PPC di search engine.

1. Tetapkan anggaran keseluruhan untuk kampanye.

2. Buat iklan — kebanyakan iklan mesin pencari hanya berupa teks.

3. Pilih kata kunci yang terkait dengan kampanye.

4. Siapkan informasi akun penagihan.

Iklan pencarian memungkinkan bisnis untuk menargetkan pelanggan yang

cenderung membeli produk mereka. Mereka melakukan ini dengan memilih

kata kunci yang sesuai dengan permintaan pencarian yang berpotensi

mengidentifikasi seseorang sebagai pelanggan. Misalnya, perusahaan yang

menjual dompet wanita mungkin ingin tampil di SERP ketika seseorang

melakukan penelusuran menggunakan salah satu istilah atau frasa berikut:

• Dompet

• Tas tangan

• Dompet wanita

• Tas desainer



METRICS FOR PAID SEARCH ADVERTISING

• Klik melalui harga (CTR): digunakan untuk mengevaluasi kata kunci seleksi

dan promosi salinan iklan keputusan.

• Kata kunci konversi: harus mengarah penjualan, bukan hanya kunjungan.

• Biaya akuisisi pelanggan (coca): jumlah uang yang dihabiskan untuk

menarik pelanggan yang membayar.

• Kembali atas belanja iklan (ROAS): efektifitas keuangan secara

keseluruhaan



QUESTIONS

1. Apa yang kebanyakan orang katakan adalah perbedaan mendasar
antara daftar organik dan daftar PPC di mesin pencari?

2. Apa empat langkah utama untuk membuat kampanye iklan PPC di
search engine?

3. Selain "bid price" untuk kata kunci tertentu, faktor lain apa yang
mempengaruhi kemungkinan bahwa iklan akan muncul pada
halaman hasil pencarian? Mengapa mesin pencari tidak bergantung
pada tawaran pengiklan saat memutuskan iklan apa yang akan
muncul di halaman hasil pencarian?

4. Bagaimana faktor halaman web mempengaruhi efektivitas iklan
PPC?

5. Jelaskan empat metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
efektivitas kampanye iklan PPC.



6.4 A SEARCH FOR MEANING—SEMANTIC 

TECHNOLOGY

 Jika ada satu hal yang diajarkan sejarah kepada kita, maka masa depan

sulit diprediksi. Mungkin tampak konyol untuk memprediksi seperti apa

tampilan Internet di masa mendatang ketika jelas begitu banyak orang

mengalami kesulitan memahami semua implikasi dari Internet yang

sekarang ada. Namun, bisnis berpikiran maju dan individu mulai

merencanakan untuk evolusi berikutnya, yang kadang-kadang disebut Web

3.0.

 Web saat ini terputus-putus, mengharuskan kami mengunjungi situs web

yang berbeda untuk mendapatkan konten, terlibat dalam perdagangan, dan

berinteraksi dengan jejaring sosial kami (komunitas). Web masa depan

akan menggunakan konteks, personalisasi, dan pencarian vertikal untuk

membuat konten, perdagangan, dan komunitas menjadi lebih relevan dan

lebih mudah diakses (Mitra, 2007). Dengan penambahan teknologi seluler,

Web ini akan selalu dapat diakses.



o Konteks mendefinisikan maksud dari pengguna; misalnya, mencoba

membeli musik, mencari pekerjaan, untuk berbagi kenangan dengan

teman dan keluarga.

o Personalisasi mengacu pada karakteristik pribadi pengguna yang

memengaruhi seberapa relevan konten, perdagangan, dan komunitas

bagi seorang individu.

o Pencarian vertikal, seperti yang Anda baca, berfokus pada pencarian

informasi di area konten tertentu, seperti perjalanan, keuangan, hukum,

dan medis.

 Banyak teknologi sedang dikembangkan yang akan menciptakan

pengalaman baru yang lebih kaya bagi pengguna Web di masa depan.

Teknologi semantik adalah salah satu bidang pertumbuhan tersebut.



APA ITU SEMANTIC WEB?

 Semantik mengacu pada arti kata atau bahasa. Semantik Web adalah

salah satu di mana komputer dapat menafsirkan arti konten (data) dengan

menggunakan metadata:

"Semantik (dalam pengaturan TI) adalah komputasi yang berarti: aplikasi

pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mendukung pengambilan informasi,

analitik, dan integrasi data yang mengompilasi informasi numerik dan" tidak

terstruktur ". (Grimes, 2010)

Metadata: data yang menggambarkan dan memberikan informasi tentang

data lain.



TABLE 6.6 Evolution of the Web

Web 1.0 (The Initial Web) A 

Web of Pages

Halaman atau dokumen "hyperlink," membuatnya lebih

mudah dari sebelumnya untuk mengakses informasi yang 

terhubung.

Web 2.0 (The Social Web) A 

Web of Applications

Aplikasi dibuat yang memungkinkan orang untuk dengan

mudah membuat, berbagi, dan mengatur informasi.

Web 3.0 (The Semantic 

Web) A Web of Data

Informasi di dalam dokumen atau halaman ditandai

dengan metadata, yang memungkinkan pengguna untuk

mengakses informasi spesifik di seluruh platform, terlepas

dari struktur asli dari file, halaman, atau dokumen yang 

memuatnya. Ini mengubah Web menjadi satu database 

raksasa.



THE LANGUAGE(S) OF WEB 3.0

 Web awal dibangun menggunakan bahasa hypertext markup (HTML). Web

2.0 dimungkinkan, sebagian, dengan pengembangan bahasa seperti XML

dan JavaScript.

 Web semantik menggunakan bahasa tambahan yang telah dikembangkan

oleh World Wide Web Consortium (W3C). Ini termasuk kerangka deskripsi

sumber daya (RDF), bahasa ontologi Web (OWL), dan protokol SPARQL dan

bahasa query RDF (SPARQL). RDF adalah bahasa yang digunakan untuk

mewakili informasi tentang sumber daya di Internet. Ini akan

menggambarkan sumber daya ini menggunakan pengidentifikasi sumber

daya seragam metadata (URI) seperti "judul," "penulis," "hak cipta dan

informasi lisensi." Ini adalah salah satu fitur yang memungkinkan data

untuk digunakan oleh beberapa aplikasi.



SEMANTIC WEB AND SEMANTIC SEARCH

 Seperti yang Anda baca, Web semantik adalah (atau akan) dijelaskan oleh

metadata, membuatnya lebih mudah untuk berbagai aplikasi untuk

mengidentifikasi dan memanfaatkan data. Salah satu hambatan untuk

menciptakan Web semantik, bagaimanapun, adalah proses penandaan.

Siapa yang akan menandai semua data yang saat ini ada di Web?

Bagaimana kita bisa yakin bahwa data seperti itu akan ditandai dengan

benar? Apakah orang sengaja menandai data dengan tidak benar untuk

mendapatkan semacam keuntungan dengan cara yang sama seperti taktik

SEO black hat digunakan untuk menyesatkan mesin pencari?



 Mesin pencari semantik dapat diprogram untuk memanfaatkan tag

metadata, tetapi kegunaannya akan sangat terbatas jika mereka hanya

dapat mengidentifikasi konten Web yang telah ditandai dengan metadata:

“Pencarian semantik adalah proses mengetik sesuatu ke mesin pencari

dan mendapatkan lebih banyak hasil daripada hanya mereka yang

menampilkan kata kunci tepat yang Anda ketikkan ke dalam kotak

pencarian. Pencarian semantik akan mempertimbangkan konteks dan arti

dari istilah pencarian Anda. Ini tentang memahami asumsi yang dibuat oleh

penelusur saat mengetik dalam permintaan pencarian itu. ”(DiSilvestro,

2013)



FITUR DAN MANFAAT SEMANTIC SEARCH

 Jadi apa yang bisa dilakukan oleh mesin pencari semantik yang lebih unggul
dari mesin pencari yang bekerja hanya pada pencocokan kata kunci? Grimes
(2010) memberikan daftar manfaat praktis yang dapat dihasilk

Related searches/queries.

Reference results.

 Semantically annotated results.

 Full-text similarity search.

 Search on semantic/syntactic annotations.

 Concept search.

Ontology-based search.

 Semantic Web search.

 Faceted search.

 Clustered search.

Natural language search.



SEMANTIC WEB FOR BUSINESS

 Peluang dan tantangan apa yang dimiliki oleh Web semantik untuk
bisnis?

 Mungkin tantangan paling langsung yang dihadapi oleh bisnis adalah
kebutuhan untuk mengoptimalkan situs web mereka untuk
pencarian semantik.

 Karena mesin pencari bertanggung jawab untuk mengarahkan
begitu banyak lalu lintas ke situs web bisnis, penting bagi
perusahaan untuk memanfaatkan teknologi semantik untuk
memastikan mereka tetap terlihat oleh calon pelanggan yang
menggunakan mesin telusur. Sementara rincian SEO semantik
berada di luar cakupan buku ini, kita dapat mengilustrasikan satu
manfaat penting dari pengoptimalan situs semantik.

 Situs web yang dioptimalkan untuk teknologi semantik dengan
metadata menghasilkan lebih kaya, daftar yang lebih menarik di
SERPs. Google menyebut cuplikan kaya ini (lihat Gambar 6.13).



GAMBAR 6.13 DAFTAR PENCARIAN GOOGLE UNTUK RANTAI BELANJA BERBASIS DI

NEW YORK INI LEBIH MENARIK KARENA MENGGUNAKAN METADATA DARI SITUS WEB

BISNIS. (GOOGLE DAN LOGO GOOGLE ADALAH MEREK DAGANG TERDAFTAR DARI

GOOGLE, INC., DIGUNAKAN DENGAN IZIN.)



QUESTIONS

1. Buat daftar lima cara praktis yang berbeda bahwa teknologi

semantik meningkatkan pengalaman pencarian pengguna.

2. Bagaimana cara tag metadata memfasilitasi hasil pencarian

yang lebih akurat?

3. Jelaskan secara singkat tiga tahapan evolusi Internet?

4. Tentukan kata-kata "konteks," "personalisasi," dan "pencarian

vertikal" dan jelaskan bagaimana mereka membuat hasil

pencarian yang lebih kuat dan akurat.

5. Apa tiga bahasa yang dikembangkan oleh World Wide Web

Consortium (W3C) dan terkait dengan Web semantik?



6.5 RECOMMENDATION ENGINES

 Sering kali, orang tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai

Anda menunjukkannya kepada mereka. —Steve Jobs (dikutip

dalam Business Week, 12 Mei 1998)



FILTER REKOMENDASI

 Ada tiga pendekatan yang banyak digunakan untuk membuat

rekomendasi yang bermanfaat: penyaringan berbasis konten,

penyaringan kolaboratif, dan strategi hibrid (Burke, 2007).

Content-Based Filtering

Pemfilteran berdasarkan konten merekomendasikan produk berdasarkan

fitur produk dari item yang telah berinteraksi dengan pelanggan di masa

lalu (Gambar 6.14). Interaksi dapat termasuk melihat item, "menyukai" item,

membeli item, menyimpan item ke daftar keinginan, dan seterusnya. Dalam

arti yang paling sederhana, penyaringan berbasis konten menggunakan

kesamaan item untuk membuat rekomendasi.



FIGURE 6.14 FILTER BERBASIS KONTEN MENGHASILKAN

REKOMENDASI BERDASARKAN KESAMAAN FITUR PRODUK.

1. Pelanggan menyukai minuman

koktail buah fruity
2. Komputer mencari produk

minuman cocktail fruity cocktail

3. Rekomendasi: "Berdasarkan penilaian Anda tentang minuman

cocktail buah fruity, Anda mungkin juga menyukai ..."



Collaborative Filtering

Pemfilteran kolaboratif membuat rekomendasi berdasarkan kesamaan

pengguna dengan orang lain. Misalnya, ketika pelanggan memberikan

produk peringkat tinggi, dia dapat menerima rekomendasi berdasarkan

pembelian orang lain yang juga memberikan produk yang sama dengan

peringkat yang tinggi. Terkadang situs web akan menjelaskan alasan untuk

rekomendasi dengan pesan, “Orang lain yang juga menyukai produk ini juga

membeli. . . "Banyak sistem penyaringan kolaboratif menggunakan riwayat

pembelian untuk mengidentifikasi kesamaan di antara pelanggan. Pada

prinsipnya, bagaimanapun, setiap karakteristik pelanggan yang

meningkatkan kualitas rekomendasi dapat digunakan (lihat Gambar 6.15).



Keterbatasan Mesin Rekomendasi

Meskipun mesin rekomendasi telah terbukti berharga dan banyak

digunakan, masih ada tantangan yang harus diatasi. Empat batasan yang

sering dikutip dijelaskan di bawah ini:

 Cold start or new user/Start dingin atau pengguna baru — Membuat rekomendasi untuk

pengguna yang belum memberikan informasi apa pun ke sistem merupakan tantangan bagi

sebagian besar sistem karena mereka memerlukan titik awal atau informasi tentang

pengguna (Burke, 2007, Adomavicius & Alexander, 2005).

 Sparsity - Sistem kolaboratif bergantung pada memiliki informasi tentang massa kritis

pengguna untuk dibandingkan dengan pengguna target untuk menciptakan rekomendasi

yang dapat diandalkan atau stabil. Ini tidak selalu tersedia dalam situasi di mana produk

hanya dinilai oleh beberapa orang atau ketika tidak mungkin untuk mengidentifikasi

sekelompok orang yang mirip dengan pengguna dengan preferensi yang tidak biasa (Burke,

2007).

 Limited feature content

 Overspecialization



 Limited feature content /Konten fitur terbatas — Agar sistem filter konten

berfungsi, harus ada informasi yang cukup tersedia tentang fitur produk dan

informasi harus ada dalam format terstruktur sehingga dapat dibaca oleh

komputer. Seringkali fitur informasi harus dimasukkan secara manual, yang

dapat menjadi penghalang dalam situasi di mana terdapat banyak produk

(Adomavicius & Alexander, 2005).

 Overspecialization - Jika sistem hanya dapat merekomendasikan item yang sangat

mirip dengan profil pengguna, maka rekomendasi mungkin tidak berguna. Misalnya,

jika sistem rekomendasi terlalu sempit dikonfigurasi di situs web yang menjual

pakaian, pengguna hanya dapat melihat rekomendasi untuk item pakaian yang sama

yang dia suka, tetapi dalam berbagai ukuran atau warna (Adomavicius & Alexander,

2005).



Hybrid Recommendation Engines

Mesin rekomendasi hybrid mengembangkan rekomendasi berdasarkan
beberapa kombinasi metodologi yang dijelaskan di atas (penyaringan
berbasis konten, penyaringan kolaborasi, sistem berbasis pengetahuan
dan demografi). Sistem hibrid digunakan untuk meningkatkan kualitas
rekomendasi dan mengatasi kekurangan sistem yang hanya menggunakan
satu metodologi tunggal. Burke (2007) mengidentifikasi berbagai cara
bahwa mesin rekomendasi hibrida menggabungkan hasil dari sistem
rekomendasi yang berbeda. Untuk mengilustrasikan kompleksitas
potensial dan variasi dalam sistem hibrida, empat pendekatan tercantum
di bawah ini:

 Weighted hybrid/Hybrid berbobot: Hasil dari berbagai rekomendasi
diberikan bobot dan dikombinasikan secara numerik untuk menentukan
seperangkat rekomendasi akhir. Bobot relatif ditentukan oleh tes sistem
untuk mengidentifikasi tingkat yang menghasilkan rekomendasi terbaik.



 Mixed hybrid/Campuran hibrida: Hasil dari berbagai rekomendasi

disajikan bersama-sama.

 Cascade hybrid/Hibrida bertingkat: Pendukung diberi peringkat atau

prioritas. Jika terjadi ikatan (dengan dua produk yang diberi nilai

rekomendasi yang sama), hasil dari sistem peringkat yang lebih rendah

digunakan untuk memutuskan hubungan dari sistem peringkat yang

lebih tinggi.

 Compound hybrid/Campuran hibrida: Pendekatan ini menggabungkan

hasil dari dua sistem rekomendasi dari kategori teknik yang sama (mis.,

Dua filter kolaboratif), tetapi menggunakan algoritma atau prosedur

penghitungan yang berbeda.



TABLE 6.7 Contoh Aplikasi Mesin Rekomendasi

Company Bagaimana Ini Menggunakan Mesin Rekomendasi. . .

Amazon Merekomendasikan produk menggunakan beberapa metode

penyaringan.

Netflix Sekitar 75 persen film Netflix dipilih sebagai hasil dari sistem

rekomendasinya.

Pandora Situs streaming-musik ini membuat daftar putar berdasarkan

kesamaan dengan lagu awal atau artis yang dipilih oleh pengguna.

CNN, Time, Fast 

Company, Rolling 

Stone, 

NBCNews.com, 

Reuters, Us 

Weekly

Perusahaan-perusahaan berita dan hiburan ini semua menggunakan

mesin rekomendasi (atau "sistem penemuan konten") yang dibuat

oleh Outbrain.com untuk menyarankan artikel tambahan yang terkait

dengan satu pengunjung situs yang awalnya dilihat.

YouTube YouTube menggunakan variasi mesin rekomendasi Amazon untuk

menyarankan video tambahan yang mungkin disukai orang-orang

(Linden, 2011).

Goodreads Situs web sosial ini untuk pembaca merekomendasikan buku

berdasarkan peringkat pengguna dari buku yang telah mereka baca.

Samsung Menggunakan mesin rekomendasi yang dibangun ke dalam "smart

TV" untuk menyarankan program televisi kepada pemirsa.



Company Bagaimana Ini Menggunakan Mesin Rekomendasi. . .

Facebook and 

LinkedIn

Layanan jejaring sosial ini menggunakan mesin rekomendasi untuk

menyarankan orang-orang yang mungkin ingin terhubung dengan

pengguna.

Apple Membantu pengguna menemukan aplikasi seluler yang mungkin

mereka sukai.

Microsoft Xbox 

360

Menyarankan permainan baru berdasarkan minat yang sebelumnya

telah ditunjukkan oleh pengguna.

Tripadvisor Merekomendasikan tujuan perjalanan dan layanan berdasarkan

tujuan yang dilihat atau dinilai oleh orang-orang.

Stitch Fix Startup mode ini menggunakan sistem rekomendasi bersama

dengan penata gaya manusia untuk memilih dan mengirim produk

pakaian kepada pelanggan, sebelum pelanggan melihat atau

memesannya!

Fashioning 

Change

Pengecer pakaian online ini memungkinkan pelanggan memilih

rekomendasi apa yang didasarkan pada: preferensi gaya,

kepribadian, penyebab, dan "suka."



QUESTIONS

1. Bagaimana mesin rekomendasi berbeda dari mesin pencari?

2. Selain situs web e-commerce yang menjual produk, apa saja cara
lain yang digunakan oleh mesin rekomendasi di Web hari ini?

3. Apa sajakah contoh informasi pengguna yang dibutuhkan oleh
mesin rekomendasi yang menggunakan penyaringan kolaboratif?

4. Sebelum mengimplementasikan mesin rekomendasi berbasis
konten, informasi apa yang perlu dikumpulkan oleh operator situs
web tentang produk mereka?

5. Apa empat metodologi berbeda yang digunakan oleh sistem
rekomendasi untuk membuat rekomendasi?

6. Apa yang disebut oleh mesin rekomendasi yang menggabungkan
berbagai metodologi untuk membuat rekomendasi? Apa tiga cara
sistem ini menggabungkan metodologi?


