
 
 Case 6.1 Opening Case: Nike Golf Drives Web Traffic with Search Engine 

Optimization 
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  

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. 

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 dan Pencarian Berbayar  

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 

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  
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?  

 


