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Cara Melakukan Riset 
Dalam Bisnis Online 

 
 
Sebelum memutuskan strategi apa yang akan kita lakukan ketika menjalankan 
bisnis online, sebaiknya mulailah dengan RISET. Berbasis riset inilah kita 
memilih produk, memilih pasar, membeli domain, membuat website, menulis 
konten/isi atau sales letter, mengoptimasi search engine, dllsb.  
 
Apa saja yang perlu kita riset? Paling tidak, ada beberapa: 

- riset produk 
- riset pasar 
- riset pesaing 

 
Untuk riset produk, sudah kita pelajari sebelumnya. Dalam modul ini, saya hanya 
akan membahas tentang riset pasar dan riset pesaing. 
 
Tujuan yang ingin kita capai lewat riset ini adalah: 
 
1. Untuk mencari apakah ada ceruk pasar (segmen pasar) atau niche market 

yang ”menguntungkan”. Maksudnya menguntungkan adalah, produk kita itu 
bisa kita JUAL kepada CELAH pasar yang banyak peminatnya, tetapi 
PEDAGANGNYA sedikit. Lha, kalau kita bisa menemukan celah pasar begini, 
bukankah akan sangat menguntungkan?  
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2. Selain itu, lewat riset kita juga bisa memastikan apakah benar-benar ADA 
tidak orang YANG MEMBUTUHKAN produk/jasa atau bisnis kita. Saya 
pernah berencana menjual sebuah produk untuk pasar Indonesia. Menurut 
saya produk itu bagus, pasti dibutuhkan orang. Paling tidak, saya lihat di 
”darat” produk itu laku keras. Lalu saya berpikir, mungkin ada bagusnya saya 
jual juga lewat internet. Tapi kemudian, setelah saya riset, ternyata produk itu 
sangat sedikit dicari orang di internet. Demand atau permintaan pasarnya 
masih belum kuat. Akhirnya saya batalkan. Sebab kalau saya paksakan juga, 
terlalu banyak yang harus saya optimasi. Kerjanya harus lebih keras...  

 
3. Untuk mengetahui SEBERAPA BANYAK orang yang membutuhkan/mencari 

produk/jasa atau bisnis kita itu. Jika jumlah permintaannya besar, ’kan enak. 
Jangan sampai kita pakai intuisi saja. Pasti banyak nih yang butuh! Padahal 
kalau sudah kita riset, ternyata ... sepi. 

 
4. Untuk mengetahui, berapa banyak SAINGAN kita dan seberapa kuat saingan 

kita itu. Kalau kita punya produk bagus, permintaan pasar juga bagus, tetapi 
pesaing kita juga kuat-kuat, dan banyak, apakah masih akan diteruskan? 
Bukan berarti kita harus mengalah lho ... bisa saja kita tetap maju, tapi tentu 
strategi nya harus lebih hebat daripada pesaing kita, dan tentu juga kita perlu 
kerja lebih keras. Namun kalau kita bisa menemukan celah pasar yang 
pesaing nya sedikit, untuk produk yang sama, bukankah itu lebih mudah?  

 
 
Mudah-mudahan anda paham, mengapa kita perlu melakukan riset ini. Saya juga 
berharap, anda menempatkan pekerjaan riset ini sebagai pekerjaan 
besar/penting dan menjadi tugas utama anda, jika anda benar-benar ingin 
berhasil.  
 
Apapun yang nanti akan anda lakukan dalam berbagai kegiatan bisnis online 
anda, jangan hanya mengandalkan intuisi ... tapi manfaatkan hasil riset sebagai 
dasar anda mengambil keputusan. Bukankah dalam bisnis yang normal, kita 
memang harus begitu?  
 

Tinggalkan cara-cara lama. Mulailah dengan cara yang berbeda. 
 
Saya banyak mengamati, kesalahan terbesar kebanyakan pebisnis online ada 
disini. MALAS melakukan riset. Strategi bisnis nya hanya mengandalkan intuisi 
dan kekuatan modal. Ditambah lagi dengan cara kerja yang asal-asalan, akhirnya 
berujung pada kegagalan demi kegagalan. 
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RISET KEYWORD 
 
 

Dalam pembahasan ini, saya membatasi riset kita untuk pasar lokal dulu ya, yaitu 
untuk target market orang Indonesia yang memakai bahasa Indonesia. Sekalipun 
begitu, prinsip dasarnya sama saja. Dalam praktek anda nanti, silakan anda 
membidik target market yang berbeda. Misalnya anda ingin membidik pasar 
Malaysia, atau Amerika Serikat, atau negara-negara lainnya. Semua tergantung 
pada potensi produk anda. 

 
Baik mari kita mulai ... 
 
Salah satu cara yang paling populer dalam melakukan riset pasar dan riset 
pesaing adalah dengan melakukan riset keyword. 
 
Mengapa Keyword? 
 
Karena keyword adalah market, pasar. Konsep penting yang perlu kita pahami 
adalah bahwa setiap keyword adalah satu ceruk/pangsa pasar. 
 
Mari kita buktikan bahwa 1 keyword = 1 ceruk pasar.  
 
Untuk tujuan ini kita ambil contoh, seberapa banyak orang yang mencari laptop 
di Google, dengan mengetikkan kata kunci ”laptop computer” dan berapa banyak 
pula orang yang mencarinya dengan kata kunci ”laptop computers”. Lihat 
bedanya hanya huruf ”s” aja pada kata computer.  
 
Inilah hasilnya (lihat gambar di bawah ini): 
 

 
 
Dari data di atas kita bisa perhatikan, ada sebanyak 320 orang yang mencari 
laptop di Indonesia dengan mengetikkan kata kunci ”laptop computers”. 
Sedangkan jumlah orang Indonesia yang mencari laptop dengan kata kunci 
”laptop computer” (tanpa huruf s)  ada sebanyak 36 orang.  
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Itu kalau melihat data lokal, yaitu orang Indonesia. Kalau kita baca lagi data 
global (manca negara), terlihat ada sebanyak 2.740.000 orang yang mencari 
laptop dengan mengetikkan ”laptop computers” dan ada sejumlah 301.000 orang 
yang mencari dengan kata kunci ”laptop computer” (tanpa huruf s). 
 
Apa artinya? 
 
Google menganggap orang yang mencari ”laptop computer” adalah orang yang 
berbeda dengan orang yang mengetik ”laptop computers”. Dan dalam 
kenyataannya, bukankah memang demikian? 
 

Orang yang mengetik kata "laptop computer",  pastilah orang yang 
berbeda dengan orang yang mengetik kata: "laptop computers".  

 
Kalaupun ada orang yang sama yang mencari dengan mengetik kedua kata kunci 
itu, pastilah jumlahnya relatif sangat kecil.  
 
Dari percobaan ini, jelaslah bahwa keyword mewakili SEJUMLAH ORANG 
tertentu. Makna lainnya, keyword merupakan representasi sebuah pangsa pasar 
tertentu.  Sehingga hanya dengan melakukan riset keyword, maka kita 
sesungguhnya sedang meneliti pasar tertentu. 
 
Mudah-mudahan sekarang anda sudah sampai pada keyakinan bahwa: 
 

 1 keyword = 1 pangsa pasar 
 
Sehingga jika kita ingin membidik berbagai pangsa pasar, maka kita mesti bisa 
menemukan berbagai keyword yang jelas pangsa pasarnya. 
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MENCARI IDE-KEYWORD 
 
Oke, sekarang kita paham bahwa 1 keyword = 1 pasar. Langkah berikutnya 
adalah, gimana caranya menemukan keyword-keyword itu? Atau pertanyaan 
lebih tepatnya adalah: gimana mencari ide-keyword?  
 
Inilah langkah yang perlu anda tempuh: 
 

Catatan: 
Dalam pembahasan ini saya hanya menggunakan data dari mesin pencari Google 
saja. Walau  sesungguhnya banyak juga mesin pencari lainnya, tetapi saat ini 
Google masih menjadi mesin pencari yang paling populer dipakai kebanyakan 
orang, khususnya di Indonesia. Oleh karena itulah, riset kita cukup 
menggunakan Google saja. 

 
 

1. BIG LIST OF ROOT KEYWORD 
 

Langkah awal adalah kita harus berusaha memiliki sejumlah besar (big list) 
ide keyword yang akan menjadi kata-kunci utama atau kata kunci dasar dari 
produk, jasa atau bisnis anda.  
 
Cara mencarinya adalah, dengan cara menemukan keyword-keyword lain 
yang sama maknanya  atau terkait kuat dengan keyword tsb. 
 
Mengapa perlu sejumlah besar list ide keyword? Tujuannya, agar kita tidak 
kehilangan ide dalam menemukan ceruk pasar. Jangan sampai kita luput dari 
keyword-keyword bagus, hanya karena kita mengabaikan ide-keyword lain 
yang bisa jadi justru lebih potensial. 
 
Nanti dari sejumlah ide-keyword inilah baru kita mencari keyword tambahan 
atau keyword pendukung lain yang merupakan anak atau turunan dari 
keyword itu. Biasanya keyword ini akan lebih spesifik.  
 
Jika kita mau jualan laptop, maka keyword ”laptop” adalah salah satu ide-
keyword. Lalu, apa kata lain yang sama maksudnya dengan laptop? Kita bisa 
pilih notebook, misalnya. Berarti notebook adalah ide-keyword yang lain. 
Terus apa lagi?  
 
Kadang kita bingung, kehabisan ide. Apa ya?  
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Untuk itulah kita perlu bantuan alat. Beberapa alat ini cukup bagus: 
 
• GOOGLE WONDER WHEEL 

Pada halaman search Google, klik menu ”Show Options” atau kalau dalam 
bahasa Indonesia, ”tampilkan opsi”. Lalu pada bagian bawah sidebar kiri, 
klik menu “Wonder Wheel”  (lihat gambar di bawah ini, yang dilingkari) 
 
 

 
 
Setelah kita klik Wonder Wheel, maka akan ditampilkan beberapa ide 
keyword lain yang terkait dengan laptop.  
 

 
 
 
 



 
 

Modul ini ditulis untuk para member InternetBisnis.net yang sedang belajar 
membangun bisnis di internet. Siapapun bisa bergabung – 100% gratis! 

 

Kita lihat ada beberapa kata lain yang bisa kita ambil juga: 
- notebook                 - bekas                    - harga 
- netbook                   - terbaru                 - toko 
 

• GOOGLE SEARCH – RELATED KEYWORDS 
Ide-ide keyword juga bisa kita dapatkan dengan memeriksa Related 
Keywords yang terdapat pada bagian paling bawah halaman hasil 
pencarian. 
 

 
 

• KEYWORD MAP 
Selain itu juga bisa menggunakan alat pemetaan keyword: 
http://www.kwmap.net   
 
Diperoleh lagi tambahan kata lain: hardware, pc, cases, memory, 
accessories, computer, hp, battery, desktop, dan battery. 
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Lihat dengan bantuan alat-alat tadi, kita jadi punya cukup banyak ide-ide 
keyword. Kalau kita terus gali, biasanya akan semakin banyak.   
 
Lalu langkah selanjutnya adalah: 
 

2.  TEMUKAN “THE GOLDEN KEYWORD” 
 

Setelah berhasil menemukan sejumlah ide keyword dengan menggunakan 
alat-alat di atas, atau dari ide pikiran kita sendiri, maka langkah berikutnya 
adalah mencari keyword-keyword lain yang merupakan turunan, atau yang 
relevan,  atau terkait dengan ide-ide keyword kita tadi.  
 
Tujuan akhirnya nanti adalah kita harus bisa mendapatkan sejumlah keyword 
“emas”, yaitu keyword yang merupakan ceruk/celah pangsa pasar paling 
menguntungkan untuk bisnis kita.  
 
Alat yang cukup mudah dan populer yang biasa dipakai adalah Google 
Keyword Tool, dengan alamat link : 
 
=> https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=2 
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Biar tidak kesulitan menghafal alamat panjang itu, saya buat alamat 
singkatnya, yaitu: 
 
=> http://klik.ws/alat-riset 
 
Harap dicatat dan simpan alamat link ALAT RISET itu ya. Dalam pelajaran-
pelajaran selanjutnya nanti, kita masih akan menggunakan alat ini. 
 
Mari kita praktekkan:  
 
Pertama, buka dulu alat riset keyword kita di browser: 
 

 http://klik.ws/alat-riset 
 

Ini dia tampilannya.  
 

 
 

Sebelum digunakan, setting dulu alat riset ini, terutama setting wilayah 
pasar negara mana yang akan kita riset. 
 
Alat riset ini bisa kita setting untuk melakukan riset dengan target market 
yang spesifik. Misalnya anda hanya mau melakukan riset untuk pasar 
Indonesia saja. Atau jika anda mau jualan ke Malaysia, maka tinggal setting 
pilihan negara Malaysia. Perhatikan gambar yang saya lingkari di atas. Itulah 
yang harus anda cek dan edit. 
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Dalam percobaan kita sekarang ini, kebetulan yang kita riset adalah pasar 
orang-orang yang berbahasa Indonesia yang tinggal di Indonesia. Karena itu 
kita pilih: Indonesia/Indonesia seperti dalam gambar. 
 
Kedua, masukkan semua ide keyword yang sudah dikumpulkan itu ke kolom 
yang tersedia di alat riset kita ini untuk menggali lebih dalam dan lebih 
banyak lagi. 
 
Tadi kita sempat memperoleh beberapa kata kunci, seperti:  laptop, notebook, 
dan netbook. Lalu juga ada beberapa keyword lain yang terkait dengan nama 
laptop/notebook/netbook kita, yaitu: terbaru, bekas, hp, pc, harga, toko, dll.  
Nah, sekarang masukkan semua kata itu ke dalam kolom yang tersedia. Lalu 
lihat ... 
 
Inilah hasilnya: 
 
 
 

 
 
Maka muncullah berbagai keyword lain kombinasi dari ide keyword yang kita 
input tadi.  
 
Bagaimana cara menemukan the “golden” keyword itu? Untuk itu marilah 
kita bahas dulu konsep riset pasar dan riset pesaing. Dari pemahaman konsep 
inilah kita akan menemukan the ”golden” keyword tsb.  
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RISET PASAR 
 
Pembahasan di bagian atas baru tentang pengertian keyword, konsep yang ada di 
belakang keyword, dan langkah kerja kita dalam melakukan riset keyword.  
 
Berikutnya, mari kita meneliti lebih dalam lagi, yaitu menghitung potensi bisnis 
yang ada di dalam sebuah keywords. 
 
Sebagai seorang pebisnis, anda tentu ingin tahu, seberapa kuat sih permintaan 
pasar atau seberapa banyak sih orang yang membutuhkan produk/bisnis kita?  
 
Ini barangkali kelebihan berbisnis di internet. Kalau di bisnis ”darat” kita 
sebenarnya tidak tahu persis seberapa banyak orang yang membutuhkan produk 
kita. Paling lazim akhirnya kita menggunakan lembaga survey/riset untuk 
membantu kita memperkirakan potensi pasar sebuah produk.  
 
Di internet, dengan amat sangat mudah, kita bisa melakukan perkiraan ada 
berapa orang yang membutuhkan produk kita. Bahkan sampai ke angkanya. Kita 
pun bisa memilih, mau target pasar nya negara apa. Bisa diketahui angkanya. 
Menarik sekali ’kan? 
 
Untuk tujuan riset pasar ini, kembali kita gunakan alat riset keyword ini:  
 
=> http://klik.ws/alat-riset 
  
Kembali kita perhatikan gambar di bawah ini, terutama yang saya lingkari: 
 

 
 
Hasil yang ditampilkan adalah Volume Penelusuran Global. Maksudnya dihitung 
berdasarkan permintaan orang-orang dari berbagai belahan dunia/global. 
 



 
 

Modul ini ditulis untuk para member InternetBisnis.net yang sedang belajar 
membangun bisnis di internet. Siapapun bisa bergabung – 100% gratis! 

 

Karena kita akan menganalisa hanya pasar Indonesia, maka kita perlu 
lakukanlah PENGATURAN terlebih dahulu, untuk melihat secara lebih detil 
informasi apa yang kita perlukan.  
 
Silakan setting pada bagian gambar sesuai yang  saya lingkari: 
 

1. Pada kolom Jenis Kecocokan, ambillah pilihan Persis (atau kalau dalam 
bahasa Inggris – Exact). Apa artinya ini? Ini berarti kita hanya meneliti 
jumlah orang yang benar-benar menulis kata kunci PERSIS seperti 
keyword itu. Pilihan ini akan lebih fokus untuk menilai sebuah keyword, 
dibanding pilihan lainnya. 
 

2. Lalu pada bagian ”Tampilkan/sembunyikan kolom” anda pilih tampilan 
Volume Penelusuran Lokal. Kolom penelusuran lokal ini akan 
menampilkan jumlah orang INDONESIA (lokal) yang mengetik sebuah 
kata kunci. Sedangkan volume penelusuran global berarti jumlah orang 
secara global (seluruh dunia) yang mengetik kata kunci tersebut. Jadi 
karena itu yang kita perhitungkan adalah yang LOKAL. 

 
Setelah kita setting, maka akan tampillah hasil sebagai berikut: 
 

 
 
Dari data di atas, yang perlu kita lihat adalah pada kolom Penelusuran LOKAL. 
Data yang tertera disitu menunjukkan jumlah permintaan (demand) pasar lokal 
(dalam hal ini Indonesia), berdasarkan data google.  
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Angka yang tertera menunjukkan jumlah (kasar) orang yang mengetikkan sebuah 
kata kunci di mesin pencari Google dalam satu bulan. 
 
Apa yang anda lihat dari data di atas? 
 
Dari angka yang tertera disana, bisa kita lihat bahwa jumlah orang di Indonesia 
yang mengetik kata kunci ”notebook bekas” selama bulan Desember 2009 adalah 
sekitar 1000 orang. 
 
Mari membayangkan sejenak: 
 
Kalau seandainya anda punya sebuah website toko online yang menjual notebook 
bekas, lalu ketika orang menulis keyword itu yang muncul di halaman pertama 
google nomor satu nya adalah web anda .... maka itu benar-benar akan jadi 
sebuah bisnis yang besar bukan? 
 
Apakah bisa kita menduduki posisi nomor 1 di halaman hasil pencarian google?  
 
Ya tentu saja bisa. Asalkan anda melakukan strategi yang benar, sangat-sangat-
bisa web anda berada di posisi nomor 1 tersebut. Upaya-upaya untuk bisa meraih 
posisi tinggi di hasil pencarian google ini disebut Search Engine Optimization, 
atau disingkat dengan SEO. Anda bisa belajar nanti berbagai langkah dan 
strategi apa yang bisa dilakukan untuk memenangkan posisi puncak itu. 
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RISET PESAING 
 
Untuk bisa menduduki posisi atas di hasil pencarian google, tentu kita harus tahu 
dulu seberapa besar tingkat persaingan pada sebuah kata kunci. Kalau jumlah 
pesaing nya sangat banyak, tentu agak sedikit berat/sulit untuk bisa menduduki 
posisi atas. Tapi kalau tingkat persaingannya relatif rendah, jelas keinginan itu 
pasti bisa tercapai.  
 
Mari kita cek bagaimana tingkat persaingan pada keyword atau kata kunci yang 
sedang kita analisa.  
 
Alat untuk mengetahui tingkat persaingan ini, cukup kita gunakan saja mesin 
pencari Google itu sendiri. Untuk meneliti pasar Indonesia, yang kita gunakan 
adalah: 
 

 http://google.co.id 
 
Pekerjaan kita dalam riset ini mungkin sedikit melelahkan, sebab kita harus cek 
satu per satu dari keyword-keyword yang kita peroleh. Kita ambil salah satu 
keyword yang banyak jumlah pencarinya, lalu kita cek tingkat persaingannya 
apakah banyak ataukah sedikit halaman yang menyediakan keyword tsb. 
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Mari kita riset lebih lanjut keyword ”notebook” dibawah ini: 
 

 
 
 
Yang ingin saya perlihatkan kepada anda adalah keyword yang saya tandai di 
atas. 
 
-  keyword ”notebook acer” ..........  jumlah pasarnya = 3600 orang  
-  keyword “notebook hp”   ...........  jumlah pasarnya = 2400 orang 
 
Lumayan besar ya pasarnya! Tapi jangan langsung diambil keyword tersebut. 
Kita harus cek dulu seberapa besar tingkat persaingan kedua keyword itu. 
 
Perhatikan gambar di bawah ini: 
 

 
 
Lihat, untuk keyword  ”notebook acer” ada sejumlah 3.370.000 halaman web 
yang diindex oleh Google. Apakah anda mau bersaing dengan 3 juta halaman?  
 
Sekarang lihat keyword ”notebook hp”.  
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Ternyata saingannya juga sangat besar! Yaitu 3.590.000 halaman web/blog.  
 
Apa makna semua ini? 
 
Dari riset ini kita jadi tahu bahwa sekalipun kedua keyword itu memiliki pangsa 
pasar yang besar, yaitu memiliki jumlah pencari yang banyak, akan tetapi jumlah 
pesaingnya juga berat. Sungguh sangat sulit bagi seorang pemula untuk maju 
dalam arena persaingan seberat itu.  
 
Sebagai patokan, ambillah keyword yang tingkat persaingannya di 
bawah 100.000. Yang paling bagus, temukan yang di bawah 50.000 
(dalam format EXACT/Persis – dalam tanda kutip) 
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KUNCI KEBERHASILAN: 
 
Agar kita berhasil mendapatkan posisi yang bagus dalam hasil pencarian google, 
yang dengan demikian akan mendatangkan traffic/pengunjung yang banyak ke 
website/blog kita, maka kuncinya adalah: 
 

• Dapatkan keyword-keyword yang memiliki jumlah pencari yang cukup 
banyak, tetapi jumlah saingan nya sedikit.  Itulah dia the ”golden” 
keyword.  

 
Mari kita lihat kembali keyword ”notebook bekas”.  
 

 
 
 
Perhatikan, jumlah orang yang mencari notebook dengan mengetikkan kata 
kunci ”notebook bekas” pada bulan Desember 2009 itu ada sekitar 1000 orang di 
Indonesia, dan sekitar 3600 orang kalau dihitung secara global (tidak hanya dari 
Indonesia). Jumlah yang cukup banyak ’kan? 
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Lalu mari kita lihat tingkat persaingannya: 
 

 
 
Wow .... cuma 48.300 halaman! 
 
Apakah anda bisa lihat perbandingannya? Yang tadi, keyword seperti notebook 
acer atau notebook hp, jumlah saingannya di atas 3 juta halaman. Sedangkan 
untuk keyword ”notebook bekas” hanya 48.300 halaman. 
 
Itu luar biasa! Jumlah pencari cukup banyak, sementara saingan sedikit!  
Nah, ini dia, niche market yang sangat potensial!  
 
Perlu diketahui, jika jumlah pesaing di bawah angka 50.000 halaman, itu 
SANGAT MUDAH untuk memperoleh peringkat tinggi di hasil pencarian google. 
Tidak terlalu berat!  
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BUYING KEYWORD 
 
Selain keywords ”notebook bekas”, pasti masih banyak lagi keyword yang lain. 
Tinggal kita cek masing-masing keywords tersebut, bagaimana tingkat 
persaingannya.  
 
Dalam menemukan the ”golden” keyword tsb, ada satu prinsip yang cukup 
mudah dipraktekkan oleh pemula, yaitu dengan cara mencari celah-celah pasar 
yang lebih spesifik, dengan cara membidik keyword-keyword yang panjang (long 
tail keyword).  
 
Biasanya long tail keyword ini juga merupakan buying keywords, yaitu  
keyword-keyword yang digunakan orang yang berencana akan membeli produk.  
 
Keyword jenis ini biasanya makin spesifik, dan hampir bisa dipastikan jumlah 
pesaing nya sedikit. Yang jadi masalah hanyalah apakah long tail keyword itu 
memiliki jumlah permintaan yang tinggi atau kah tidak. Kalau jumlah pencarinya 
banyak, ambil saja.  
 
Coba perhatikan keyword yang ini: ”notebook toshiba tecra” 
 

 
 
Kelihatan ’kan jumlah pesaing nya hanya 78.200 halaman. Termasuk sedikit.  
Apakah langsung kita pakai? Jangan dulu, cek jumlah permintaan nya berapa... 
 
Ini dia hasilnya: 
 

 
 
 
Ternyata ... ada 16 orang. Yah ... segitu. Tapi lumayan juga deh. Ambil saja. 
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BERAPA BANYAK HARUS DIKUMPULKAN? 
 
Saya berharap anda mulai memahami betapa pentingnya RISET ini. Dari riset 
yang barusan kita lakukan, kita berhasil memperoleh CERUK PASAR yang cukup 
potensial, dengan kriteria:  

 
Jumlah mereka cukup besar, sedangkan pedagang nya (saingan kita) 
sangat sedikit.  

 
Dalam setiap riset produk/pasar, hasil seperti itulah yang selalu kita cari. Dengan 
berbekal hasil riset itulah baru kita membuat strategi berikutnya, mulai dari 
menyiapkan website nya, membeli domainnya, menyewa hostingnya, membuat 
content halaman sales letter nya, mengatur strategi SEO nya, dllsb. Langkah-
langkah yang ini baru kita lakukan setelah riset. Bukan sebelum riset, sebab bisa 
jadi hasilnya banyak yang beda. 
 
Sekarang pertanyaannya, berapa banyak keyword yang harus kita kumpulkan? 
Apakah satu saja sudah cukup? 
 
Kalau anda tanya saya, maka jawaban saya ... kumpulkan sebanyak-banyaknya. 
Hasil riset itu akan jadi tambang emas anda. Akan jadi TIKET anda meraih 
kesuksesan. 
 
Kalau begitu, apa yang kita lakukan berikutnya. 
 
Ya, riset lagi donk. Cari lagi keyword-keyword lain yang memiliki jumlah pencari 
banyak dengan jumlah pesaing sedikit. Disinilah kerja kerasnya. Kalau perlu 
kumpulkan 50 - 100 keywords .... Bahkan untuk sukses di program kampanye 
periklanan, kadang diperlukan sampai 500-1000 keywords. 
 
Apakah anda sanggup? Kalau ingin berhasil, ya harus sanggup lah.  
 
Salah satu alat yang sangat membantu kita menganalisa keyword langsung dalam 
jumlah yang cukup besar adalah MARKET SAMURAI. Anda bisa mendownload 
versi trialnya GRATIS di => http://marketSamurai.com  
 
Tapi untuk saat ini, anda praktek manual saja dulu, dengan fokus menemukan 
10-20 buying/long-tail keyword. Suatu saat nanti akan saya bahas riset 
menggunakan market samurai. Bersabar ya ... 
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TUGAS UNTUK ANDA 
 
Sekarang, inilah tugas yang harus anda praktekkan. Saya berharap anda 
mempraktekkan nya langsung pada produk/bisnis yang sedang anda tekuni. Atau 
paling tidak anda praktekkan pada produk affiliate yang kemaren anda temukan 
(tugas sebelumnya). 
 
Tugasnya adalah: 

• Kumpulkan keyword yang benar-benar profitable sebanyak-banyaknya, 
minimal 10-20 buying-keywords atau long-tail-keywords.  

 
Catatan dari saya: 
1. Saat menggunakan Google Keyword Tool, jangan lupa setting dulu pasar nya 

sesuai bahasa dan negara target pasar anda 
2. Kriteria keywordnya: 

-  carilah keywords yang jumlah pencari nya minimal 10 
-  jumlah pesaing keywords tsb (dalam format tanda kutip ya)  
    di bawah 100.000 (kalau bisa di bawah 50.000 akan lebih baik) 

3. Jangan bilang pada siapapun keyword-keyword bisnis anda. Sebab, itu adalah 
tambang emas anda, rahasia besar bisnis anda. 

 
Itu PR nya. Waktunya 5 hari  ya. 
 
Salam 
 
 
Nilna 
http://internetbisnis.net  
 
 


