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Meminimalkan porsi flash pada website anda adalah sebuah tindakan bijak untuk 

berbagai tujuan seperti mengoptimasi hasil pencarian di search engine, memperkecil 

penggunaan bandwith, mengakomodir browser mobile, dan banyak lagi. Namun 

terkadang kita memang perlu menambahkan flash object dalam ukuran atau porsi yang 

cukup besar, misalnya pada website sebuah perusahaan otomotif yang perlu mem-

visualisasikan produknya dalam bentuk animasi atau seperti viral website yang 

berbentuk mini game atau quiz. Untuk kasus semacam ini, biasanya kita 

mempertaruhkan kedudukan website kita di hasil pencarian, karena seperti kita ketahui, 

search engine tak mampu mengenali konten dalam bentuk flash object. Namun untuk 

kasus ini ada solusinya, dimana search engine mampu mengenali dengan baik object 

flash dalam website kita.
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SWFObject, sebuah modul berbasis Javascript yang berfungsi meng-embed flash object 

sekaligus membuatnya search engine friendly karena kemampuannya membuat sebuah 

content alternatif berbasis text jika browser user berupa text based browser. 

Penggunaannya cukup mudah, anda tinggal mengunduhnya disini, setelah itu cukup 

anda include di halaman website anda. 

Contoh penggunaanya kurang lebih seperti ini:

<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>

<div id="flashcontent">

Paragraf ini akan muncul sebagai alternatif content flash, selain itu 

berguna sebagai deskripsi bagi search engine. Bisa juga diisi skrip 

HTML

</div>

<script type=”text/javascript”>

var so = new SWFObject(”movie.swf”, “mymovie”, “400″, “200″, “8″, 

“#336699″);

so.write(”flashcontent”);

</script>

Dengan modul ini sepertinya flash website dapat dioptimasi agar tidak lagi di 

diskriminasikan oleh search engine. Namun, tetap akan lebih baik jika kita 

meminimalkan porsi flash object pada website selagi masih memungkinkan, karena 
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banyak keuntungan yang bisa kita dapat dengan melakukan hal tersebut, namun kita 

tidak perlu terlalu khawatir jika harus memasukkan flash object dalam website karena 

SWFObject sudah memberi sedikit solusi.

Untuk berdiskusi lebih lanjut bisa meninggalkan comment di blog saya pada alamat: 

http://www.muhadkly.net/optimasi-flash-pada-website-agar-search-engine-friendly/

Semoga bermanfaat.
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