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Tip Meningkatkan Domain Authority
Categories : Google
Google memiliki alasan sederhana untuk tidak memperbarui PR, kebanyakan blogger
menggunakan teknik SEO blackhat untuk meningkatkan PR mereka yang selanjutnya
menyebabkan hasil penelusuran yang buruk untuk kebanyakan kata kunci. Itulah sebabnya tim
Google kebanyakan berfokus untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan
menghukum situs dengan konten berkualitas rendah dan tautan buruk dengan berbagai
pembaruan seperti Google Panda dan Penguin.

Tip Meningkatkan Domain Authority

Ini pertanyaan yang benar dan ini adalah alasan utama mengapa pengembang di Moz telah
membuat metrik penelusuran yang disebut “Otoritas domain” untuk memeriksa popularitas situs
web. Semakin banyak DA (Domain Authority) yang dimiliki sebuah situs web, yang paling populer
adalah dalam hal lalu lintas dan rangkuman keseluruhan pencarian.
Saat ini, Domain Authority (DA) untuk ikutseo.com adalah 17/24. Dan jika Anda ingin memeriksa
otoritas domain untuk situs Anda sendiri atau situs web manapun di Internet, Anda dapat dengan
mudah mengeceknya di sini.
Jika Anda ingin meningkatkan otoritas domain situs web Anda, dalam artikel ini saya akan
memberi Anda beberapa tip bermanfaat untuk meningkatkan otoritas domain situs web Anda.
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Tingkatkan SEO situs Anda
Pertanyaan paling umum yang kebanyakan orang tanyakan kepada saya adalah: bagaimana saya
memulai jika saya ingin meningkatkan otoritas domain situs web saya. Lihat, meningkatkan otoritas
domain situs web bukan ilmu roket. Bahkan dengan memiliki situs web baru, Anda tetap dapat
meningkatkan otoritas domain situs web dengan mengikuti beberapa tip sederhana.

Baca Juga : Mengenal HTTPS Keamanan Situs Web SEO

Tapi inilah cara yang harus Anda lakukan sebelum memulai, pastikan untuk memperbaiki
keseluruhan struktur SEO situs Anda. Optimalkan waktu pemuatan, gambar, struktur permalink
Anda, gunakan host web yang lebih baik, lepaskan semua link yang mati dan gunakan struktur
SEO on-page yang tepat di posting Anda untuk membangun situs web ramah mesin telusur.
Saat membangun baclinks ke situs Anda, jangan pernah menggunakan teknik SEO blackhat
seperti membeli link dari situs lain, melakukan spamming situs lain dll. Selalu ikuti strategi SEO
yang telah terbukti untuk membangun link berkualitas dan dapatkan traffic berkualitas dari search
engine. Google selalu memberikan prioritas utama pada situs yang secara alami menarik link. Jika
Anda menarik tautan secara alami, Anda akan secara otomatis meningkatkan otoritas domain situs
web Anda.

Google Panda
Jadilah orang pertama yang membuat konten pemecahan masalah di niche Anda. Dengan begitu
Anda akan bisa membangun sebuah situs web yang tidak pernah terkena update Google Panda
atau Penguin. Umumnya update Panda menghapus semua situs dengan konten tidak berkualitas
dan update Penguin digulirkan untuk menghukum situs dengan link balik yang buruk.
Jadi, pastikan Anda memiliki konten berkualitas yang membuat audiens Anda berpikir dan
meyakinkan pesaing Anda untuk secara otomatis menautkan ke pos Anda. Setelah menguasai
keterampilan ini, otoritas domain situs web Anda hanya akan naik.

Baca Juga : Link Bait / Link umpan

Tingkatkan 5 faktor utama situs web Anda
Berikut adalah lima faktor situs penting yang perlu Anda fokuskan jika Anda ingin meningkatkan
otoritas domain situs web Anda.

2/7

ikut SEO
Otomatis Ikut Cara Seo Girilaya Real Groups
http://ikutseo.com

1.
2.
3.
4.
5.

Link quality
Number of links
Social media mentions
Domain age
Brand search volume

Jadikan situs Anda lebih cepat, menarik dan user friendly
Saya telah menganalisis sejumlah situs yang memiliki otoritas domain yang tinggi dan saya
memahami hal yang biasa. Semua situs dengan otoritas domain tertinggi memiliki waktu pemuatan
halaman yang lebih baik, kebanyakan tidak memakan waktu lebih dari 3 sampai 4 detik untuk
memuat halaman web mereka. Itu berarti, jika Anda mencoba untuk meningkatkan otoritas domain
situs web Anda terlebih dulu fokus pada peningkatan waktu pemuatan laman Anda.
Semakin cepat situs Anda, otoritas domain yang lebih baik bisa Anda miliki. Juga fokus pada
pembuatan desain web yang ramah sekaligus ramah pengguna. Buat menu navigasi sederhana,
bar pencarian, spanduk atau tautan agar pengunjung Anda dapat dengan mudah menelusuri isi
dan halaman Anda.
Berhentilah menggunakan terlalu banyak plugin jika anda adalah pengguna WordPress,
penggunakan lebih banyak plugin hanya akan berakibat membuat blog terbebani sehingga load
page lebih lambat. Gunakan hanya plugin penting yang akan membantu Anda mengelola situs WP
dengan mudah.

Baca Juga : Cara Mendapatkan Google Sitelinks

Bangun backlink berkualitas
Tahukah Anda bahwa Google memperbarui algoritme hampir 600 kali setiap tahun? Dan sebagian
besar selama waktu itu telah menghukum situs dengan kualitas rendah.
Membangun kualitas link adalah cara yang pasti untuk meningkatkan visibilitas pencarian Anda
dan keseluruhan peringkat pencarian. Dengan membangun backlink berkualitas, Anda tidak hanya
meningkatkan eksposur merek dan otoritas domain situs web Anda, namun Anda juga akan
membangun situs web ramah mesin telusur yang secara alami menarik tautan masuk dari situs
lain.
Jadi jika Anda berusaha keras untuk meningkatkan otoritas domain Anda, membangun tautan
adalah suatu keharusan yang tidak dapat Anda abaikan. Ini tidak hanya meningkatkan lalu lintas
penelusuran Anda namun juga membantu Anda meningkatkan keseluruhan prospek dan penjualan
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Anda.
Otoritas domain situs web Anda berbanding lurus dengan konten dan tautan yang Anda buat. Jadi
fokuslah untuk meningkatkan keseluruhan kualitas SEO Anda dan tuliskan kata kunci untuk
menarik backlink alami yang membantu Anda meningkatkan otoritas domain situs web Anda.
Apakah Anda memiliki tip tambahan untuk meningkatkan otoritas domain sebuah situs web?
Silakan berbagi pemikiran Anda di 082331664567
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