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KATA PENGANTAR

Dalam  menyediakan referensi  materi  pembelajaran  bagi  guru dan peserta didik 
di SMK, Direktorat Pembinaan SMK berupaya menyediakan  bahan ajar kejuruan 
yang sesuai  dengan  kebutuhan pembelajaran  di SMK pada mata pelajaran  C2 dan 
CJ  dari  142     kompetensi     keahlian    yang     ada     pada     Perdirjen    Dikdasmen     
Nomor 06/D.DS/KK/2018  tanggal  7  Juni 2018  tentang  Spektrum  Keahlian  SMK/
MAK  dan Struktur  Kurikulum  2013   sesuai  Perdirjen  Dikdasmen   Nomor   07/D.
DS/KK/2018 tanggal  7 Juni 2018 ten tang Struktur Kurikulum  SMK/MAK.

Bah an   ajar   yang   disusun    pad a   tahun   anggaran    2019   diharapkan   
dapat rnenumbuhkan  motivasi  belajar  bagi  peserta didik maupun  guru  kejuruan  
di  SMK. Karena bahan ajar yang telah disusun ini selain menyajikan materi secara 
tertulis, juga dilengkapi  dengan  beberapa materi yang bersifat  interaktifdengan  
penggunaan  tautan pencarian  yang dapat mernperluas pernahaman  individu  yang 
menggunakannya.

Bahan ajar kejuruan  yang  disusun pada tahun 2019  ini disusun oleh para 
guru kejuruan  di  SMK  yang  telah  berpengalalaman menyelenggarakan proses  
pembelajaran sesuai dengan  kompetensi  keahlian  masing-rnasing.  Oleh karena  itu, 
diharapkan dapat menjadi  referensi bagi guru yang mengarnpu mata  pelajaran  yang 
sama pada program keahlian  sejenis di SMK seluruh  Indonesia.

Kepada  para  guru  penyusun  bahan  ajar  kejuruan  yang  telah  mendedikasikan 
waktu,  kompetensi,   clan  perhatiannya,  Direktorat   Pembinaan   SMK  menyampaikan 
ucapan terimakasih. Diharapkan  karya ini bukan merupakan karya terakhir, namun 
seterusnya akan  dilanjutkan dengan  karya-karya  berikutnya,  sehingga SMK 
rnempunyai guru-guru  yang procluktif dan kreatif dalam  menyumbangkan 
pemikiran, potensi dan kornpetensinya bagi  pengembangan pernbelajaran di SMK.

SMK Bisa!  SMK Hebat!

KATA PENGANTAR
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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku pembelajaran BISNIS 
ONLINE untuk  kelas XI SMK/MAK ini.

Buku ini ditulis sebagai salah satu sumber belajar siswa SMK/MAK Kompetensi 
Bisnis Daring dan Pemasaran kelas XI, untuk mempelajari dan memperdalam materi 
bisnis online yang saat ini terasa sangat dibutuhkan, seiring dengan pesatnya 
pertumbuhan bisnis online di semua belahan dunia. Perkembangan bisnis online ini 
didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergeseran preferensi 
masyarakat yang kini mulai lebih menyenangi aktifitas belanja online daripada offline. 
Kecenderungan tersebut membuka peluang kesuksesan yang besar bagi siapa pun 
yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang bisnis online.

Materi di dalam buku ini menyajikan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh 
seorang pebisnis online tentang seluk-beluk digitalisasi pemasaran dalam dunia 
bisnis sekarang ini. Dengan pemahaman yang baik akan konsep bisnis online, cara 
menjalankan bisnis online melalui macam-macam platform website dan media sosial, 
serta  cara mempromosikan bisnis melalui iklan online, diharapkan para siswa SMK 
akan mempunyai bekal yang cukup untuk terjun ke dunia bisnis online dan menjadi 
pengusaha (entrepreneur) yang sukses di masa yang akan datang.

Kami menyadari, buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami 
mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna 
perbaikan dan penyempurnaan di edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami 
haturkan terima kasih.

Akhirnya, semoga buku pelajaran Bisnis Online SMK/MAK Kelas XI Kompetensi 
Bisnis Daring dan Pemasaran ini bermanfaat bagi siswa dan seluruh pembaca dalam 
memperkaya ilmu dan mengembangkan potensi diri.

Penulis

Asep Giman Hidayat
Happy Linda Sundawa
Andri Wibowo

PRAKATA
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PETUNJUK 
PENGGUNAAN BUKU

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan 
rahmatnya sehingga dapat menyelesaian buku ini.

Buku dengan judul Bisnis Online ini diharapkan dapat menjadi panduan, 
memperkaya dan meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan bagi 
peserta didik. Mengingat pentingnya buku ini, disarankan mmemperhatikan hal-hal 
sebagai berikut.
1. Bacalah Tujuan pembelajaran terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan 

kamu capai dalam bab ini serta lihatlah peta konsep untuk megetahui pemetaan 
materi. 

2. Bacalah buku ini dengan teliti dan seksama, serta bila ada yang kurang jelas bisa 
ditanyakan kepada guru.  

3. Lakukan kegiatan literasi pada bagian cakrawala dan jelajah internet untuk 
memperluas wawasanmu. 

4. Pada bagian akhir bab terdapat tes kompetensi yang dapat kalian gunakan untuk 
mengetahui apakah sudah menguasai materi dalam bab ini.

Untuk membantu anda dalam menguasai kemampuan di atas, materi dalam 
buku ini dapat kamu cermati tahap demi tahap. Jangan memaksakan diri sebelum 
benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing 
saling berkaitan. Pada akhir bab dilegkapi dengan Penilaian Akhir Bab. Jika anda 
belum menguasai 75% dari setiap kegiatan, maka anda dapat mengulangi untuk 
mempelajari materi yang tersedia dalam buku ini. Apabila anda masih mengalami 
kesulitan memahami materi yang ada dalam bab ini, silahkan diskusikan dengan 
teman atau guru anda.

Buku ini terdapat bagian-bagian untuk memperkaya dan menguji pengetahuan 
dan keterampilanmu. Adapun bagian-bagian tersebut adalah:

Lembar Praktikum Lembar acuan yang digunakan untuk melatih keterampilan 
peserta didik sesuai kompetensi keahlianya.

Contoh Soal Digunakan untuk memberikan gambaran soal yang akan 
ditanyakan dan cara menyelesaikannya.

Cakrawala Berisi tentang wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 
dengan ilmu yang sedang dipelajari.

Jelajah Internet
Fitur yang dapat digunakan peserta didik untuk menambah 
sumber belajar dan wawasan. Menampilkan link dan QR 
code sumber belajar.

Rangkuman Berisi ringkasan pokok materi dalam satu bab.

Tugas Mandiri
Kegiatan yang bertujuan untuk melatih peserta didik 
dalam memahami suatu materi dan dikerjakan secara 
individu maupun kelompok (diskusi).

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU
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PETUNJUK 
PENGGUNAAN BUKU

Penilaian Akhir Bab Digunakan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang 
sudah dicapai peserta didik setelah mempelajari satu bab.

Refleksi
Kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik maupun 
guru di akhir kegiatan pembelajaran guna mengevaluasi dan 
memberikan umpan balik kegiatan belajar mengajar.

Penilaian Akhir Semester Digunakan untuk mengevaluasi kompetensi peserta didik 
setelah mempelajari materi dalam satu semester.
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APERSEPSI

Bisnis Online merupakan salah satu mata pelajaran kompetensi keahlian (C3) 
yang dipelajari peserta didik kelas XI dan XII jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. 
Pada buku ini dibahas pengetahuan dasar untuk memulai sebuah bisnis online.

Pada buku Bisnis Online untuk siswa kelas XI SMK/MAK Kompetensi Bisnis Daring 
dan Pemasaran ini, siswa akan mempelajari materi Pengenalan Bisnis Online hingga 
mempraktikkan cara-cara mengelola bisnis online, seperti merancang dan membuat 
website, membuat akun e-mail dan media sosial, serta membuat media promosi bisnis 
digital seperti banner dan iklan online.

Buku ini dilengkapi dengan Peta Buku, Kompetensi Dasar, Peta Konsep, Kegia-
tan Pembelajaran, Soal Penilaian Akhir Semester, dan Glosarium. Pembahasan materi 
disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah kita pahami, dari pembahasan secara 
umum ke pembahasan secara khusus. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat 
menjadi teman sumber bacaan yang menyenangkan untuk mempelajari ilmu dasar  
Bisnis Online dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk pengembangan 
diri dan menebar manfaat bagi lingkungan sekitar.

APERSEPSI
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TUJUAN PEMBELAJARAN

KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat mendefinisikan, menjelaskan, 
mengklasifikasikan, dan mempresentasikan Bisnis Online.

Marketplace, Internet marketing, Bloging Online Offline

BAB 
I

PETA KONSEP

BISNIS ONLINE

BI
SN

IS
 O

N
LI

N
E

Pengertian Bisnis Online

Internet Marketing

Jenis-Jenis Bisnis Online

Syarat-Syarat Bisnis Online

Kelebihan dan Kekurangan Bisnis 
Online

Perbedaan Bisnis Online dengan 
Bisnis Offline

Menjalankan Bisnis Online

BAB I BISNIS ONLINE
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PENDAHULUAN

Amati gambar-gambar di bawah ini dan jawab pertanyaan berikut secara lisan.
1. Apakah kamu mengenal istilah-istilah yang ada pada gambar-gambar di bawah ini? 

Jelaskan!
2. Sosial media manakah yang paling sering kamu gunakan? Mengapa?
3. Pernahkah kamu berbelanja online? Keuntungan apakah yang kamu rasakan saat 

berbelanja online?
4. Apakah berbelanja online lebih menguntungkan dibandingkan dengan berbelanja 

offline?
5. Jika kamu diberi kesempatan untuk membuka bisnis online, bisnis online apakah 

yang akan kamu jalankan? Mengapa?

Gambar 1.1 Media Penyedia Bisnis Online
Sumber: mangools.com, freepik.com, seon.co.id, republikseo.net, ruangbebas.com, ignitevisibility.com

Dunia bisnis menjanjikan peluang sukses yang besar bagi siapapun yang 
menekuninya, tidak terkecuali bisnis online yang menjadi bisnis yang digandrungi 
akhir-akhir ini. Dunia bisnis online bahkan sudah mulai ditekuni oleh generasi muda. 
Beberapa nama generasi muda Indonesia yang sukses di dunia bisnis online adalah 
Atta Halilintar (youtuber yang mengawali usaha sebagai blogger dan pedagang), 
Almeyda Nayara (pengusaha cilik yang berjualan slime melalui youtube saat masih 
berusia 10 tahun dan berhasil mencapai omzet puluhan juta per bulan), Habibie Afyah 
(penyandang disabilitas yang sukses berbisnis online di Amazon.com), dan masih 
banyak lagi entrepreneur muda lainnya. Kesuksesan mereka dalam menjalankan bisnis 
online telah menginspirasi banyak orang untuk menjadi entrepreneur/pebisnis online. 
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TUGAS MANDIRI

1. Bahas materi yang ditugaskan secara berkelompok, kemudian buat 5 pertanyaan 
tentang materi tersebut!

2. Tukar pertanyaan tersebut dengan kelompok lain. 
3. Setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang diterimanya sedangkan 

kelompok pembuat pertanyaan harus menanggapi jawaban dari kelompok 
tersebut.

MATERI PEMBELAJARAN

A.  Pengertian Bisnis Online
Menurut L. R. Dicksee, definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang 

utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau 
yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut, sedangkan  pengertian 
bisnis online menurut Dedik Kurniawan adalah sebuah kegiatan yang menggunakan 
fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan 
secara online seperti halnya bisnis, mencari berita, dan lain sebagainya. Dari 
sini dapat disimpulkan juga bahwa bisnis online adalah segala kegiatan yang 
memanfaatkan penggunaaan internet sebagai media untuk menjalankan kegiatan 
bisnisnya. Aktifitas bisnis online tersebut meliputi kegiatan transaksi jual beli 
online, penyediaan jasa secara online, dan berbagai jenis bisnis online lainnya.

Penggunaan perangkat digital dan internet dalam kehidupan sehari-hari telah 
menciptakan trend baru di masyarakat. Karena itulah, era ini disebut pula dengan 
era digital, di mana perangkat digital telah merambah ke setiap aspek kehidupan 
masyarakat. Kecepatan, kepraktisan, dan kemudahan yang ditawarkan oleh 
perangkat digital dan jaringan internet telah membuat sebagian besar aktifitas 
kita seperti: komunikasi, hiburan, pembelajaran, dan tentu saja bidang bisnis pun 
mulai banyak dipengaruhi dan bergantung kepada keberadaan perangkat digital 
dan internet yang berada di genggaman kita.

Di bidang bisnis, transaksi jual beli barang dan jasa secara online sudah menjadi 
gaya hidup di masyarakat, terutama di kalangan menengah ke atas dan generasi 
milenial. Frekuensi transaksi bisnis online melalui blog, web, marketplace, dan 
sosial media meningkat secara signifikan. Masyarakat mulai menikmati kemudahan 
berbelanja di rumah. Hanya dengan memiliki telepon genggam dan akses internet, 
kita dapat berbelanja kebutuhan apapun di mana saja dan kapan saja. Keberadaan 
layanan transaksi pembayaran secara online pun semakin membuat transaksi bisnis 
online menjadi mudah dan cepat. Hal ini tentu saja membuka peluang yang besar 
bagi siapa saja untuk ikut menjadi praktisi bisnis online dan meraup keuntungan 
yang besar di bisnis ini.
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B.  Internet Marketing
Para pelaku bisnis online kini mulai mengandalkan internet marketing. Istilah 

internet marketing ini berasal dari Bahasa Inggris yang berarti pemasaran yang 
dilakukan melalui internet. Definisi mengenai apa itu internet marketing atau 
periklanan daring (online advertising) menurut  Wikipedia  adalah sebuah bentuk 
dari pemasaran dan periklanan melalui atau menggunakan media online atau 
internet untuk mengirimkan pesan-pesan promosi suatu produk atau jasa kepada 
konsumen. Istilah internet marketing ini juga dikenal sebagai e-marketing, digital 
marketing, online marketing, dan beberapa nama lainnya.
1. Berikut ini adalah contoh-contoh internet marketing yang biasa kita jumpai:

a. Permasaran Melalui Situs Web
 Web banyak menjadi andalan pebisnis untuk membantu memajukan 

bisnisnya. Tentu aktivitas pemasaran melalui situs web ini juga masuk 
kategori  internet marketing. Keberadaan website dengan yang didukung 
oleh optimasi SEO telah terbukti dapat diandalkan untuk mempromosikan 
produk sehingga jumlah konsumen dan transaksi bisnis pada website 
tersebut meningkat.

b. Pemasaran di Media Sosial
 Hampir semua orang memiliki akun media sosial untuk menjalin komunikasi 

dengan teman, keluarga, rekan sejawat, atau pun rekan bisnisnya. Platform 
media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah dimanfaatkan 
juga oleh individu maupun perusahaan untuk dijadikan sebagai media 
promosi atau media pemasaran produk dan layanan jasanya. Media sosial 
sangat potensial dan efektif untuk meningkatkan skala bisnis karena dapat 
menjangkau pangsa pasar atau calon konsumen yang lebih luas dengan 
biaya yang lebih rendah, bahkan gratis.

c. Pemasaran Melalui Marketplace
 Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. 

Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online 
dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa 
dikatakan marketplace adalah deparment store online. Marketplace adalah 
salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk berjualan online 
di Indonesia. Contoh marketplace adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, 
dan lain-lain, bahkan media sosial seperti Facebook pun menyediakan 
kategori marketplace.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_Internet
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Gambar 1.2 Marketplace

2. Manfaat Internet Marketing
 Bagi pebisnis online, manfaat dari internet marketing di antaranya

a. Fleksibilitas waktu dan tempat.
 Aktifitas internet marketing sangat fleksibel karena bisa dilakukan kapan 

saja dan di mana saja. Pebisnis online dapat memasarkan produk dan jasanya 
kapan saja di mana pun dia berada dengan jangkauan yang luas dan jaringan 
yang tidak terbatas.

b. Efesiensi biaya promosi
 Munculnya platform gratis tentu saja dapat memangkas biaya promosi. 

Iklan berbayar yang ditawarkan di setiap platform pun dinilai lebih murah 
dan efektif untuk mempromosikan produk dan jasa dibandingkan harus 
berpromosi secara offline dengan mencetak dan menyebarkan aneka media 
promosi.

c. Meminimalisir resiko
 Dalam bisnis online, konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran 

barang dan jasa yang dipesannya. Jadi, cukup dengan memposting foto atau 
video produk, pebisnis sudah dapat melakukan transaksi jual beli. 

C.  Jenis-Jenis Bisnis Online
1. Online Shop

Membuka Online Shop/Toko Online sangatlah mudah dan juga murah karena 
tidak membutuhkan toko fisik atau sebuah bangunan toko. Dengan bermodal 
gadget dan koneksi internet, kita dapat membuat toko online di media sosial, 
marketplace, atau pun blog.

2. Blogging
Blogging adalah aktifitas menulis sebuah artikel di blog berupa informasi, 

cerita, ilmu pengetahuan, dan informasi lainnya. Bisnis online melalui blog 
misalnya dengan memasang iklan Google, menulis review berbayar, atau 
mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain, dan bisa juga 
dengan cara membuat toko online pada blog tersebut.
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3. Paid Writing
Seorang penulis artikel atau konten dapat menjual jasa penulisan kepada 

pembeli yang akan memuat tulisan tersebut di website atapun di media online. 
Biasanya, harga setiap artikel bergantung dari bahasa artikel, kanta kunci, 
panjang artikel, dan lain sebagainya. 

4. Affilliate Marketer/Reseller
Affiliate Marketer/Reseller adalah orang yang mendapatkan bayaran berupa 

komisi ataupun potongan harga dari penjual atau perusahaan yang mempunyai 
produk atau jasa yang dipasarkan melalui internet. 

5. Jasa SEO
SEO atau Search engine  Optimization adalah sebuah teknik untuk membuat 

dan meningkatkan suatu website agar masuk ke halaman pertama pada mesin 
pencari, contohnya Google, Yahoo, dan Bing. Posisi website pada mesin pencari 
mempengaruhi traffic dan pendapatan website itu sendiri. Pakar SEO sangat 
dibutuhkan dalam bisnis online agar produk dan jasa yang ditawarkan dapat 
dengan mudah ditemukan oleh calon konsumen.

6. Pay Per Click
Pay-Per-Click Affiliate Program merupakan satu program yang unik. Ini 

adalah karena Anda akan mendapat bayaran apabila link iklan di website Anda 
diklik oleh pengunjung.

D.  Syarat-Syarat Bisnis Online
1. Akses Internet

Syarat mutlak utama dalam berbisnis online adalah adanya koneksi 
internet itu sendiri. Kecepatan akses dan jumlah kuota internet yang memadai 
merupakan sarana utama yang menunjang kesuksesan bisnis online.

2. Alat Pembayaran Online
Kepemilikan alat pembayaranseperti Paypal, kartu kredit, kartu ATM, dan 

alat pembayaran online lainnya tidak kalah pentingnya dalam dunia bisnis 
online. Setiap pebisnis online diharuskan memiliki minimal satu jenis alat 
pembayaran online. Banyaknya pilihan pembayaran yang dapat disediakan 
oleh pebisnis online tersebut akan memudahkan konsumen untuk melakukan 
transaksi pembayaran. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran 
ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan prima bagi konsumen dan 
juga memberikan citra yang positif bagi pebisnis ataupun perusahaan online 
tersebut.

3. Rekening Bank
Pada setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, konsumen 

akan mentransfer pembayaran pesanan ke rekening pemilik pengusaha atau 
perusahaan online tersebut. Selain itu, rekening bank diperlukan untuk proses 
penarikan dana atau mutasi uang dari rekening pembayaran online seperti 
Paypal, Ovopay, Shopeepay, dan lain-lain. Rekening bank ini juga bisa menjadi 
alat pembayaran online bagi bisnis lokal maupun  internasional.
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4. Blog, Web Blog, atau Website
Sebenarnya persyaratan kepemilikan blog, web blog, atau website bukanlah 

hal yang wajib dimiliki oleh pebisnis online, namun kepemilikan dari salah satu 
media online ini sangatlah diperlukan untuk mendukung eksistensi sebuah 
bisnis di dunia online. Walaupun untuk mengelola blog, web blog, atau website 
tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya ekstra. Namun di sinilah citra 
bisnis kita dapat ditampilkan sekaligus dapat mendatangkan pasif income dari 
iklan online seperti AdSense dan adwors, bila kita bisa mendatangkan jumlah 
pengunjung yang banyak.

E.  Perbedaan Bisnis Online dengan Bisnis Offline
Jika suatu saat kamu diminta untuk memilih antara menjalankan bisnis 

online atau bisnis offline, bisnis manakah yang kamu rasa lebih menarik dan 
lebih menguntungkan? Sebelum menjatuhkan pilihan, sebaiknya kamu harus 
mengetahui terlebih dahulu perbedaan bisnis online dan offline agar dapat 
mengambil keputusan yang tepat. Berikut perbedaan antara bisnis online dengan 
bisnis offline ditinjau dari beberapa hal:
1. Modal Usaha

Bisnis Online membutuhkan modal yang bisa dikatakan lebih murah karena 
biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online, bahkan hampir bisa 
dikatakan gratis.

Bisnis Offline lebih membutuhkan persiapan yang matang untuk modal, 
mulai dari menyetok produk, menyewa toko, biaya listrik, biaya transportasi, 
dan biaya-biaya operasional lainnya, sedangkan bisnis online dengan digital 
marketing-nya hanya membutuhkan modal yang relatif sedikit karena tidak 
perlu mengeluarkan banyak pengeluaran biaya seperti yang telah disebutkan 
di atas. Dengan memiliki akses internet dan gadget, kita bisa langsung memulai 
bisnis kita tanpa modal dengan menjadi affiliate marketer atau reseller 
dropshipping. Setelah bisnis online kita berkembang dan memiliki produk yang 
banyak diminati, kita bisa lebih mengembangkan lagi jangkauan pemasarannya 
dengan memiliki website dan memili tools online marketing lainnya.

2. Jangkauan Pemasaran
Jangkauan bisnis online sangatlah luas karena platform internet sangat 

memungkinkan untuk itu. Jumlah pengguna internet sudah menjangkau hampir 
seluruh negara di dunia. Saat kita melakukan aktifitas bisnis online, tidak 
menutup kemungkinan akan ada konsumen dari negara lain yang berminat 
membeli produk atau jasa yang kita jual, sedangkan bisnis offline dengan modal 
yang terbatas tentu saja akan mengakibatkan jangkauannya lebih sempit. 
Konsumen yang datang berbelanja mungkin hanya masyarakat di sekitar toko 
saja.

3. Waktu yang Tak Terbatas
Bisnis online tidak terikat oleh waktu. Buka 24 jam. Bahkan saat Anda sedang 

tidurpun bisa saja Anda akan mendapatkan  transaksi. Karena semua pesanan 
dapat disetting melalui order tunggu, e-mail, chatting otomatis, dan sebagainya. 
Bisnis offline hanya bisa buka dengan waktu yang terbatas, sangat jarang 
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ditemui bisnis offline yang buka 24 jam, pun kalau ada pasti cost-nya cukup 
besar, Anda harus memiliki pegawai yang bekerja secara shifIt, anggaran listrik 
yang lebih, dan sebagainya. Belum lagi masalah resiko keamanan.

4. Sistem Pemasaran
Sistem pemasaran bisnis online lebih sederhana dan hemat biaya. Kita 

bisa berpromosi gratis di sosial media yang kita miliki, ataupun jika ingin 
menggunakan sistem pemasaran berbayar seperti e-mail marketing, SEO, 
AdWords, dan sarana promosi berbayar lainnya, biaya yang dikeluarkan masih 
jauh lebih murah bila dibandingkan dengan biaya promosi bisnis offline yang 
dilakukan melalui media cetak, iklan di media massa, tenaga pemasaran, sales 
call, dan sebagainya.

F.  Kelebihan dan Kekurangan Bisnis Online
Bisnis Online memang terbilang lebih mudah dan praktis, namun juga memiliki 

beberapa kekurangan. Perhatikan kelebihan dan kekurangan bisnis online berikut 
ini.
1. Kelebihan Bisnis Online

a. Tidak Terbatas Ruang dan Waktu
 Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menjalankan bisnis online itu 

mudah dan menyenangkan karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan 
saja selama ada gadget dan koneksi internet yang memadai.

b. Tidak Terikat Lembaga
 Di bisnis online, kita bebas berpindah-pindah dari satu model bisnis ke 

model bisnis online yang lain. Kebebasan ini membuat kita dapat melakukan 
lebih dari satu pekerjaan di internet.

c. Modal yang Terjangkau
 Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online lebih murah 

dibandingkan dengan membuka bisnis di dunia nyata.
d. Transaksi yang Cepat dan Mudah
 Dalam hal bisnis, kecepatan dalam proses pelayanan menjadi hal yang wajib 

dimiliki para pebisnis. Bisnis Online yang berbasis internet membuat segala 
sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah.

e. Tidak Membutuhkan Banyak Tenaga
 Bisnis online tergolong pekerjaan yang santai dan tidak terlalu banyak 

menguras tenaga karena kita dapat mengerjakannya di rumah dengan hanya 
duduk seharian memegang gadget atau mengoperasikan komputer untuk 
menjalankan bisnis online tersebut.

f. Banyaknya Peluang Bisnis
 Banyak situs penghasil uang di internet yang menawarkan kerjasama dalam 

hal bisnis online. Peluang bisnis online yangditawarkan berjenis PPC (Pay Per 
Click), seperti Bisnis Google AdSense, Bisnis Affiliate Marketing atau model 
bisnis online PTC (Pay To Click), di mana kerja kita hanya tinggal klik iklan 
yang disediakan oleh situs tersebut.
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g. Segala Hal dapat Menjadi Uang
 Mulai dari postingan status Facebook, unggahan foto di Instagram, hingga 

cuitan di Twitter bisa menghasilkan uang, atau dalam istilah kerennya 
disebut dengan ‘monetize’. Jumlah follower yang banyak akan mendatangkan 
advertiser. Media blog dan website pun bisa di monetize. Jadi, sekali 
merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.

2. Kekurangan Bisnis Online
a. Penyebaran Internet Belum Merata
 Akses internet yang belum merata terkadang menjadi masalah bagi 

masyarakat yang berada di daerah pelosok. Untuk mendapatkan akses 
internet, masyarakat daerah harus membayar harga yang lebih mahal atau 
harus pergi dulu ke tempat-tempat tertentu yang sudah menyediakan akses 
internet.

b. Penipuan Online
 Terkadang banyak praktisi bisnis online yang tertipu oleh iming-iming model 

bisnis online yang bisa menghasilkan uang dari internet dengan cepat dan 
syarat yang mudah. Ataupun ada yang tertipu oleh penawaran harga produk 
yang murah yang merasa kecewa karena barang yang dikirim tidak sesuai 
dengan pesanan, atau bahkan barang yang dipesan sama sekali tidak dikirim 
oleh penjualnya. 

c. Jarang Tersentuh Hukum
 Undang-undang ITE yang melindungi hak konsumen masih terlihat lemah 

dalam memperjuangkan hak-hak konsumen. Kasus penipuan online yang 
telah terjadi jarang sekali berakhir di pengadilan karena tidak cukup bukti 
atau alasan lainnya.

d. Keuntungan yang Tidak Instan
 Ketika memulai berjualan online, kita tidak serta-merta mendapatkan 

konsumen, Mengelola bisnis online perlu keuletan dan fokus untuk menarik 
perhatian calon konsumen dan membangun kepercayaan para konsumen 
kita. Calon konsumen di bisnis online pun terkadang hanya mampir untuk 
melihat atau bertanya tentang produk yang kita jual dan membuat kita 
merasa risih saat melayaninya.

G.  Menjalankan Bisnis Online
Memulai menjalankan bisnis online memang tidaklah semudah yang 

dibayangkan, butuh ketekunan dan menuntut mobilitas yang tinggi. Meskipun 
banyak situs media online yang memberikan banyak kemudahan dalam 
menjalankannya, tetapi tetap saja harus diakui masih banyak hal rumit dan alur 
yang panjang dalam menjalankan bisnis tersebut. Ketatnya  persaingan dan 
perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan keterampilan dan kreatifitas 
tinggi untuk selalu berinovasi. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat 
menjalankan bisnis online dengan baik.
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1. Mencari Pengalaman
Sebelum memulai bisnis online, sebaiknya kita mencari referensi dan 

menimba ilmu untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara berbisnis online. 
Mencoba untuk berguru pada praktisi bisnis online dengan mengikuti seminar 
atau kursus bisnis online akan membuat kita lebih siap untuk mengelola bisnis 
online yang baik dan memenangkan persaingan untuk mendapatkan customer 
dan jumlah transaksi yang banyak.

2. Memikirkan Peluang Usaha
Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu menjawab peluang yang ada. 

Karenanya, sebelum memulai bisnis online, kita perlu menganalisis peluang 
pasar, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar kita dan apa 
yang banyak diminati oleh pangsa pasar kita.

3. Menyusun Konsep Bisnis
Perencanaan yang matang akan menjadi salah satu penentu keberhasilan. 

Membuat konsep bisnis dengan  mempertimbangkan analisis SWOT (Strength, 
Weaknesses, Opportunity, dan Threat) adalah langkah penting dalam memulai 
suatu bisnis. Visi dan misi yang jelas, target yang terukur, serta motivasi yang 
tinggi akan membuat bisnis kita tumbuh dan meraih kesuksesan.

4. Sumber Dana
Walaupun dana yang dibutuhkan tidak besar, namun kita tetap perlu 

menyiapkan sumber dana apa yang akan kita pakai untuk memulai bisnis 
online. Sumber dana yang paling mudah dan minim resiko adalah dengan 
memanfaatkan dana pribadi atau uang tabungan kita sendiri. Kita sebaiknya 
menghindari memulai bisnis dengan menggunakan uang pinjaman yang akan 
membebani kita dengan kewajiban untuk mengangsur uang pinjaman beserta 
bunganya.

5. Promosikan di Media Sosial
Media sosial adalah alat promosi yang tebilang ampuh untuk menarik 

minat calon konsumen kita. Teman kita di media sosial adalah calon pelanggan 
potensial yang harus kita yakinkan untuk membeli produk atau jasa yang kita 
tawarkan. Selain itu, testimoni mereka akan menjadi iklan berjalan, dari mulut ke 
mulut, yang akan memperluas jangkauan bisnis kita dan menciptakan jaringan 
bisnis yang lebih besar dan kuat.
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CAKRAWALA

Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen

Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 
Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai 
perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia mencapai 78 persen, tertinggi 
di dunia.

"Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan 'e-commerce' dengan 
pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1. Sementara Meksiko berada 
di peringkat kedua, dengan nilai pertumbuhan 59 persen," kata Septriana Tangkary 
di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (27/2).

Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha pedagangan elektronik memiliki nilai 
ekonomi bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khusus 
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Sumber: https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-
persen/0/sorotan_media

JELAJAH INTERNET

Untuk menambah wawasan lebih jauh tentang bisnis online kalian juga bisa 
mempelajari secara mandiri melalui internet. Berikut adalah beberapa website 
yang dapat kalian kunjungi:
https://projasaweb.com/bisnis-online/
https://ariefdar.wordpress.com/2013/01/29/pengertian-bisnis-online/

https://projasaweb.com/bisnis-online/
https://ariefdar.wordpress.com/2013/01/29/pengertian-bisnis-online/
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RANGKUMAN

Internet marketing ini berasal dari Bahasa Inggris yang berarti pemasaran 
yang dilakukan melalui internet. Definisi internet marketing atau periklanan daring 
(online advertising) menurut Wikipedia adalah sebuah bentuk dari pemasaran 
dan periklanan melalui atau menggunakan media online atau internet, untuk 
mengirimkan pesan-pesan promosi suatu produk atau jasa kepada konsumen. 
Istilah internet marketing ini juga dikenal sebagai e-marketing, digital marketing, 
online marketing, dan beberapa nama lainnya. Adapun beberapa contoh jenis dari 
internet marketing, yaitu pemasaran melalui situs web, pemasaran di media sosial, 
dan pemasaran melalui marketplace. Manfaat dari internet marketing adalah 
fleksibilitas waktu dan tempat, efisien biaya promosi, dan meminimalisir resiko.

Bisnis online adalah segala kegiatan yang memanfaatkan penggunaaan 
internet sebagai media untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Aktifitas bisnis 
online tersebut meliputi kegiatan transaksi jual beli online, penyediaan jasa secara 
online, dan berbagai jenis bisnis online lainnya. Beberapa dari jenis bisnis online, 
yaitu onlineshop, blogging, paid writing, Affiliate Marketer/Reseller, Jasa SEO, Pay 
Per Click, dan lain-lain. 

Perbedaan atara bisnis online dan bisnis offline adalah dari segi modal usaha, 
jangkauan pemasaran, waktu yang tak terbatas, dan sistem pemasarannya. Adapun 
kelebihan dari tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terikat lembaga, modal 
yang terjangkau, transaksi yang cepat dan mudah, tidak membutuhkan banyak 
tenaga, banyaknya peluang bisnis, dan  segala hal dapat menjadi uang. Sedangkan 
kekurangan dari bisnis online adalah penyebaran internet belum merata, penipuan 
online, jarang tersentuh hukum, keuntungan yang tidak instan.

TUGAS MANDIRI

1. Secara berkelompok, kumpulkan informasi dari internet tentang cara 
menjalankan bisnis online!

2. Tentukan sebuah bisnis online yang akan kalian jalankan!
3. Buat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjalankan bisnis online 

tersebut dalam bentuk powerpoint!
4. Presentasikan secara berkelompok di depan kelas!
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PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apakah tantangan yang harus dihadapi oleh pebisnis online?
2. Apakah kelebihan bisnis online dibanding bisnis offline?
3. Apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan bisnis online?
4. Jenis bisnis online apakah yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat 

Indonesia sekarang ini? Mengapa?
5. Menurut pendapatmu, media pemasaran online apakah yang paling efektif? 

Jelaskan alasannya!

REFLEKSI

1. Setelam mempelajari bab 1, kamu tentu menjadi paham tentang melakukan 
bisnis online menggunakan media sosial dan atau web, apakah pembelajaran 
dalam bahan ajar ini menyenangkan?

2. Hal baru apakah yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini?
3. Materi manakah yang menjadi kendala kamu untuk dipahami dalam pelajaran 

ini?
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Setelah mempelajari materi pada bab ini siswa dapat menjelaskan pengertian 
website, unsur-unsur website, jenis-jenis website, fitur-fitur website, tips 
membangun website, tujuan membangun website, elemen-lelemen dasar website, 
bahasa pemograman website, dan merancang website.

Hyperlink, HTMLWebsite,www, URL

BAB 
II MERANCANG WEBSITE

TUJUAN PEMBELAJARAN

PETA KONSEP

KATA KUNCI

M
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TE

Pengertian Website

Fungsi Website

Unsur Website

Sejarah dan Jenis-jenis Website

Fitur-fitur Website

Tujuan Membangun Website

Elemen Dasar Website

Bahasa  Pemograman

Merancang Website

BAB II MERANCANG WEBSITE
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PENDAHULUAN

Gambar 2.1 Jenis-jenis Website
Sumber : steemit.com

Amati gambar-gambar di atas dan jawablah pertanyaan berikut secara lisan!
1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar tersebut?
2. Pernahkah kamu melihat gambar-gambar tersebut ketika membuka internet?
3. Dari gambar di atas, gambar manakah yang pernah kamu buka di internet?
4. Kalau pernah membuka, adakah perbedaannya? Sebutkan!
5. Kemukakan pendapat kamu tentang manfaat website  dalam kehidupan sehari-hari 

! 

Gambar 2.2 Alamat Website

Perkembangan zaman yang semakin modern menuntut kita harus mampu 
beradaptasi. Dalam kehidupan sehari- hari tidak bisa kita pungkiri kehidupan kita 
tanpa internet. Internet sangat berperan penting dalam kehidupan kita di zaman 
modern saat ini. Dengan adanya internet kita dapat terbantu akan kebutuhan informasi 
yang kita perlukan, apalagi bagi kita yang mempunyai mobilitas tinggi, salah satunya 
dengan menggunakan website.



16 BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

BISNIS ONLINE

PENDAHULUAN

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang 
menampilkan informasi data teks, data gambar gerak atau diam, data animasi, video, 
audio, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 
yang membentuk saturangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing 
dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi 
informasi website tetap, jarang berubah dan isi informasinya hanya searah dengan 
pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, 
isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

Selain itu website juga memiliki manfaat yaitu, meningkatkan harga diri kita 
selangkah lebih maju dari orang yang belum memiliki website, menyebarkan ide Anda 
pada orang lain (seluruh dunia), menjual ide Anda (jika orang lain tertarik pada ide 
Anda maka ide tersebut dapat menghasilkan uang), melayani kepuasan para fans, dan 
mempunyai potensi teman lebih banyak.

TUGAS MANDIRI

1. Bahas materi yang ditugaskan secara berkelompok, kemudian buat 5 pertanyaan 
tentang materi tersebut! 

2. Tukar pertanyaan tersebut dengan kelompok lain!
3. Setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang diterimanya, sedangkan 

kelompok pembuat pertanyaan harus menanggapi jawaban dari kelompok 
tersebut!



17BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

MATERI PEMBELAJARAN

BISNIS ONLINE

A.  Pengertian Website
Website atau disebut juga World Wide Web (WWW) adalah halaman informasi 

yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia 
selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau 
kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih 
merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. 

Halaman-halaman dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang 
biasa disebut homepage. URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi 
sebuah hirarki, meskipun, hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut 
mengatur para pembaca dan memberitahu mereka sususan keseluruhan dan 
bagaimana arus informasi ini berjalan.

Beberapa website membutuhkan subskripsi (data masukan) agar para user 
bisa mengakses sebagian atau keseluruhan isi website tersebut. Contohnya, 
ada beberapa situs-situs bisnis, situs-situs e-mail gratisan, yang membutuhkan 
subkripsi agar kita bisa mengakses situs tersebut.

Pengertian Website secara terminologi, website adalah kumpulan dari 
halaman-halaman situs, yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau 
subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di Internet. 
Sebuah halaman web adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text 
Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol 
yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para 
pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari website-website tersebut 
dapat membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar.
Di bawah ini merupakan pengertian Website menurut beberapa ahli, di antaranya:
1. Suwanto Raharjo S.Si, M.Kom, 

Web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan 
dibanding dengan layanan lain seperti ftp, gopher, news atau bahkan e-mail. 

2. A. Taufiq Hidayatullah, 
Web adalah bagian paling terlihat sebagai jaringan terbesar dunia, yakni 

intrenet. 
3. Boone (Thomson), 

Web adalah koleksi sumber informasi kaya grafis yang saling berhubungan 
satu sama lain dalam internet yang lebih besar. 

4. Menurut Feri Indayudha, 
Web adalah suatu program yang dapat memuat film, gambar, suara, serta 

musik yang ditampilkan dalam internet. 
5. Yuhefizar, 

Web adalah suatu metode untuk menampilan informasi di internet, baik 
berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai 
kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya 
(hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diartikan bahwa website atau situs 
itu merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan 
informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari 



18 BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

MATERI PEMBELAJARAN

BISNIS ONLINE

semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu 
rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan 
dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).

B.  Fungsi Website
Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan 

dan jenis website yang dibangun, tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai 
berikut (Ali Zaki, 2009):
1. Media Promosi

Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi media promosi utama, 
misalnya website yang berfungsi sebagai search engine  atau toko online atau 
sebagai penunjang promosi utama. Namun website dapat berisi informasi yang 
lebih lengkap daripada media promosi offline seperti koran atau majalah.

2. Media Pemasaran
Pada toko online atau sistem afiliasi, website merupakan media pemasaran 

yang cukup baik karena dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata. 
Untuk membangun toko online diperlukan modal yangr relatif lebih kecil dan 
dapat beroperasi 24 jam walaupun pemilik website tersebut sedang istirahat 
atau sedang tidak ditempat, serta dapat diakses dari mana saja. 

3. Media Informasi
Website portal dan radio atau tv online menyediakan informasi yang 

bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung 
ke internet sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada media informasi 
konvensional seperti koran, majalah, radio, atau televisi yang bersifat lokal. 

4. Media Pendidikan
Ada komunitas yang membangun website khusus berisi informasi atau 

artikel yang sarat dengan informasi ilmiah misalnya wikipedia. 
5. Media komunikasi 

Sekarang banyak terdapat website yang dibangun khusus untuk 
berkomunikasi seperti forum yang dapat memberikan fasilitas bagi para 
anggotanya untuk saling berbagi informasi atau membantu pemecahan masalah 
tertentu.

6. Media Transaksi 
Situs website ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas 

tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu 
kredit, transfer, ataupun dengan membayar secara langsung. 

C.  Unsur-Unsur Website 
Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-

unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut:
1. Nama Domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator)

Pengertian nama domain atau biasa disebut dengan domain name atau URL 
adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi 
sebuah website.
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2. Rumah tempat Website (Web Hosting)
Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat 

dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, dan lain 
sebagainya yang akan ditampilkan di website. 

3. Bahasa Program (Scripts Program)
Script Program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap 

perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat 
menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak 
ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin 
dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus.

Bahasa program mendukung pengembangan kualitas website. Jenis-jenis 
bahasa program yang banyak dipakai para desainer website antara lain HTML, 
ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap 
situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa 
pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs.

Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa 
program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum 
diskusi, buku tamu, anggota organisasi, e-mail, mailing list, dan lain sebagainya 
yang memerlukan update setiap saat.

4. Desain Website
Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta 

penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting 
dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan 
sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan 
bagus tidaknya sebuah website. Pembuatan desain sebuah website biasanya 
dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. 

D.  Sejarah dan Jenis-Jenis Website
1. Sejarah dan Perkembangan Website

Pada tahun 1989 Tim Berners-Lee, seorang programmer komputer 
berkebangsaaan Inggris yang bekerja pada European Pysics Laboratory (CERN) 
di Genewa, Swiss, melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dia 
menggabungkan hypermedia dengan sumber-sumber informasi internet yang 
sangat luas. Sebelum ada website, banyak hal yang dilakukan dalam internet, 
tetapi tidak ada yang dapat dilakukan dengan mudah. Solusi Berners-Lee 
adalah teknologi hypertext untuk membentuk sebuah dokumen website. 
Tidak seperti buku atau kebanyakan database, website memiliki banyak 
kemungkinan informasi ini disembunyikan dengan suatu antar muka hypertext 
berbasis karakter. Dokumen website harus ditulis dalam suatu format khusus 
yang memungkinkan hypertext saling terjalin untuk dapat bekerja. Format 
ini adalah Hypertext Markup Language (HTML). HTML adalah bagian dari 
Standard Generalized Markup Language (SGML). SGML merupakan standar dari 
Internasional Standards Organization (ISO) untuk mendefinikasikan format 
pada dokumen sebuah teks. Meskipun SGI ditunjukan untuk desktop publishing, 
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Berners-Lee dan rekan-rekanya mengambil kemampuan hyperlink untuk 
membentuk dasar dokumen website yang pertama. 

Perkembangan website yang pertama adalah Standar Web 1.0. Web 1.0 
merupakan bentuk website yang paling awal. Hal yang disajikan dalam website 
ini masih bersifat statis dan cenderung hanya bersifat informatif. Layanan yang 
internet kala itu masih berkisar di antara statis website yang saling dihubungkan 
dengan hyperlink. Umumnya website berformat “brosur online” (website yang 
menyampaikan informasi satu arah) umumnya berbentuk profile, portal berita, 
toko online, layanan e-mail, dll. Website kala itu dihuni oleh website-website 
yang di desain menggunakan table dan flash. Contohnya adalah DotCom Bubble 
Burst, atau DotCom Crash, atau DotCom Doom. 

Kemudian era pengembangan website kedua (Web 2.0) di mana pengunjung 
mulai dapat melakukan interaksi dengan diatur oleh sistem yang ada pada 
website. Web 2.0 sendiri merupakan sebuah istilah yang pertama kali dicetuskan 
pada tahun 2003 oleh O’Reilly Media, dan dipopulerkan pada konferensi web 
2.0 pertama di tahun 2004. Dapat disimpulkan dalam standar web 2.0, website 
sudah merupakan ajang interaksi antarsesama pengguna. Bentuk yang menjadi 
khas pada generasi ini adalah website bukannya hanya merupakan sumber 
bacaan dan mencari informasi namun juga sebagai bagian dari interaksi sosial. 

Konsep Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001, saat Tim 
Berners-Lee, penemu World Wide Web, menulis sebuah artikel ilmiah yang 
menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca 
halaman-halaman website. Hal ini berarti bahwa mesin akan memiliki 
kemampuan membaca website sama seperti yang manusia dapat lakukan 
sekarang ini. Web 3.0 berhubungan dengan konsep Website Semantik yang 
memungkinkan isi website dinikmati tidak hanya dalam bahasa asli pengguna, 
tetapi juga dalam bentuk format yang bisa diakses oleh agen-agen software. 
Beberapa ahli bahkan menamai Website 3.0 sebagai Website Semantik itu sendiri. 
Keunikan dari Web 3.0 adalah konsep di mana manusia dapat berkomunikasi 
dengan mesin pencari. Kita bisa meminta website untuk mencari suatu data 
spesifik tanpa bersusah-susah mencari satu per satu dalam situs-situs website. 
Web 3.0 juga mampu menyediakan keterangan-keterangan yang relevan.

2. Jenis-Jenis Website 
Sebelum membuat sebuah website, tentu harus mengetahui jenis website 

seperti apa yang kita butuhkan. Terdapat berbagai jenis website di internet dan 
dapat dipecah ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan fungsi, platform, 
dan sifatnya.
a. Website berdasarkan Sifat

1) Website Statis: Secara sederhana, website statis dapat didefinisikan 
sebagai website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap 
laman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang 
sama kepada setiap pengunjung. Hanya webmaster atau developer yang 
bisa melakukan update pada konten website statis karena website statis 
tidak membutuhkan update konten secara berkala, website statis tidak 
memerlukan database. Biasanya website statis digunakan untuk website 
perusahaan yang hanya perlu memberikan informasi-informasi dasar 
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seperti alamat, kontak, dan sejarah perusahaan.
2) Website Dinamis: Website yang kontennya selalu di-update secara 

berkala. Kebanyakan website bersifat dinamis karena lebih mudah 
dikelola dibandingkan website statis.

b. Website berdasarkan Platform, di antaranya
1) CMS  (Content Management System): Dalam bahasa Indonesia disebut 

dengan sistem manajemen konten adalah perangkat lunak yang 
digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi (mengubah) isi dari 
suatu situs website.

2) Website Builder: Website builder adalah platform yang membantu 
membuat website dengan cepat, tanpa perlu memahami coding atau 
kemampuan desain sama sekali. Website builder cocok untuk yang ingin 
membuat website dalam waktu singkat, tidak mempunyai kemampuan 
teknis dan tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Beberapa contoh 
website builder populer adalah Wix, Site Builder, dan Weebly.

3) HTML dan CSS: HTML  adalah singkatan dari Hypertext Markup 
Language.  HTML  memungkinkan seorang user untuk membuat dan 
menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan blockquote 
untuk halaman  web  dan aplikasienis website. CSS  (Cascading Style 
Sheet) adalah salah satu bahasa desain  web  (style sheet language) yang 
mengontrol format tampilan sebuah halaman  web  yang ditulis dengan 
menggunakan penanda (markup language).

c. Website Berdasarkan Fungsi
1) Blog atau Website Pribadi: Sejak awal tahun 2000-an, blog menjadi tren 

baru sebagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online. 
2) E-commerce/Toko Online
3) Website Perusahaan
4) Organisasi atau Instansi Pemerintah
5) Website Berita
6) Media Sharing

E.  Fitur Website
Tidak semua website memiliki kualitas sama. Salah satu faktor penting yang   

menentukan kualitas  dari website adalah fitur. Fitur yang tepat akan membuat 
website produktif dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu saja fitur 
sangat dipengaruhi oleh tujuan dan jenis dari website yang dibuat. 
Fitur-fitur yang wajib ada pada sebuah  website di antaranya:
1. Mobile Responsive

Kini mayoritas orang mengakses internet dengan menggunakan 
smartphone, tidak lagi seperti dulu dimana akses internet dijalankan harus 
melalui PC. Kita tentu tahu kalau ukuran layar komputer berbeda dengan layar 
smartphone dan juga layar tablet. Website yang baik akan dapat menyesuaikan 
tampilan di perangkat apapun.

https://imajiner.id/blog/membeli-website-murah/
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2. Analytical Tool
Analytical Tool berfungsi untuk menganilisa jumlah pengunjung website 

per harinya, tempat asal, periode waktu, dan jumlah halaman website yang 
dibuka oleh pengunjung tersebut. Informasi yang didapatkan oleh analytical 
tool dipergunakan untuk mengatur strategi agar jumlah pengunjung dapat 
semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dampak positif 
yang terjadi adalah adanya peningkatan profit bisnis online yang kamu jalankan.

3. Search engine  Optimization (SEO)
Bila kamu ingin mengetahui informasi apapun, cara yang paling mudah 

adalah dengan mengetikkan kata kunci/keyword di Google. Hingga kini, Google 
tetap menjadi pilihan no. 1 dalam mencari solusi di internet. Apa yang terjadi 
apabila sebuah website berada di halaman pertama Google? Tentu saja website 
tersebut akan kedatangan banyak pengunjung. Karena itu, SEO sebagai suatu 
sistem yang mengatur agar website bisa berada di halaman awal mesin pencari 
perlu diperhatikan dalam merancang sebuah website. Website yang SEO friendly 
akan memudahkan Google dalam menemukan web yang telah kita buat.

4. Blog
Menjalin hubungan dengan pengunjung sangatlah penting dalam dunia 

bisnis. Salah satu media yang dapat digunakan adalah blog. Dengan blog, 
kamu dapat berbagi cerita mengenai apapun, salah satunya adalah cerita 
tentang produk atau layanan yang kamu jual. Blogging secara rutin juga akan 
menjadi daya tarik untuk membuat pengunjung merasa terikat dan tertarik 
untuk melakukan interaksi dengan kamu. Selain itu, blog dapat membantu 
meningkatkan SEO website. 

5. Secure Socket Layers (SSL)
SSL berfungsi  untuk melindungi koneksi data pengunjung dan informasi 

lainnya yang bersifat sensitif, seperti data customer dan informasi kartu kredit.  
SSL akan memberi keamanan lebih kepada pengunjung. Fitur yang satu ini 
sudah menjadi kewajiban untuk dimiliki semua website di zaman modern. Jika 
sebuah website tidak dilengkapi SSL, maka bersiaplah menerima hukuman dari 
Google Website, yaitu mendapatkan julukan “Not secure”.

6. Sosial sharing
Hampir semua orang memiliki akun media sosial. Jika kita ingin 

mendapatkan pengunjung yang banyak, media sosial dapat menjadi salah 
satu sumber terbaik. Website yang dilengkapi fitur sosial sharing memudahkan 
pengunjung website untuk membagikan konten ke media sosial yang mereka 
miliki. Dengan sekali klik, maka teman-teman dari pemilik akun media sosial 
yang membagikan konten website tersebut juga akan membuka website kita 
sehingga kita bisa mendadak kebanjiran pengunjung. 

7. Caching 
Kecepatan website menjadi faktor yang sangat penting untuk mendapatkan 

kepuasan pengunjung. Bahkan  keterlambatan 1 detik saja dapat mengurangi 
pengunjung hingga 7%. Tentu saja kita tidak ingin penunjung pergi sebelum 
melihat website dan penawaran yang sudah dirancang dengan susah payah. 
Fitur catching ini dapat meningkatkan speed website. Cache dapat meningkatkan 
kecepatan website Anda hingga 300%.

https://www.hostgator.com/blog/blogging-helps-seo/
https://www.hostgator.com/blog/blogging-helps-seo/
https://www.ssl2buy.com/wiki/benefits-of-securing-website-with-ssl-certificate Dengan SSL, websit
https://hosting.review/tips-tools/google-ssl-update/
https://hosting.review/tips-tools/google-ssl-update/
https://neilpatel.com/blog/loading-time/
https://neilpatel.com/blog/loading-time/
https://yuiblog.com/blog/2007/01/04/performance-research-part-2/
https://yuiblog.com/blog/2007/01/04/performance-research-part-2/
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8. Security
Pengamanan website wajib diberikan perlindungan ekstra karena banyak 

sekali hacker yang bisa masuk untuk mencuri data-data penting suatu website.
9. Anti Spam

Gunakan fitur anti spam untuk melindungi website dari komen yang 
merusak dan mengganggu. Semakin populer sebuah akun atau website, maka 
tak dapat dipungkiri lagi keberadaan anti spam membuat pengunjung merasa 
lebih nyaman karena tidak dibanjiri komen tidak penting ataupun bersifat 
promosi. 

10. Backup Data
Ketika Website bekerja dengan baik, kita akan merasa puas dengan hasil 

yang didapatkan. Namun, bagaimana bila suatu hari mendadak website tersebut 
tidak dapat diakses? Apakah terjadi kesalahan sistem? Atau kesalahan lain 
yang menyebabkan data hilang? Tentu hal ini akan sangat merepotkan dan 
memakan waktu serta biaya apabila sampai harus memulai kembali semuanya 
dari NOL. Bayangkan berapa kerugian yang timbul dari masalah ini. Bagaimana 
cara menghindari atau setidaknya meminimalisir masalah ini? Caranya adalah 
dengan memiliki  backup data. Dengan backup data, website akan kembali 
seperti semula dengan cepat saat terjadi masalah. 

F.  Tujuan Membangun Website
Dalam membuat sebuah situs Anda harus mempunyai tujuan yang jelas untuk 

apa situs dibuat? Janganlah Anda membuat sebuah situs tanpa arti dan tujuan yang 
tidak jelas. Jika Anda membuat situs untuk klien, Anda harus mengetahui betul 
tujuan klien membuat situs web. Dengan mengetahui tujuan dan maksud situs web 
dibuat, maka perancangan sebuah situs web akan menjadi mudah.  

Berikut ini beberapa jenis situs web yang dikelompokkan sesuai dengan 
tujuannya:
1. Marketing (Alat Pemasaran)

Sebuah situs web dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan 
(memasarkan) suatu produk atau jasa pelayanan yang ada pada suatu perusahaan 
atau dapat berupa company profile. Pemasaran melalui media internet (situs) 
akan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas.

2. Value Added (Nilai Tambah)
Sebuah situs web bisa saja dibuat hanya sebagai nilai tambah. Misalnya suatu 

perusahaan besar dan ternama akan kalah bersaing dengan perusahaan lain 
yang telah memiliki sebuah situs untuk mempromosikan perusahaan mereka. 
Mungkin saja perusahaan tersebut tidak terlalu membutuhkan sebuah situs web, 
tetapi teknologi internet merupakan tren baru yang telah dikenal masyarakat 
sehingga membuat mereka ingin segera memiliki situs agar tidak dibilang kuno.

3. Katalog
Sebuah situs digunakan sebagai katalog elektronik yang menampilkan 

produk-produk yang akan dijual oleh suatu perusahaan. Alasan utama dibuatnya 
situs ini adalah untuk memasarkan produk-produk dan pelayanan yang mereka 
sediakan kepada publik melalui media internet. Karena banyaknya produk yang 
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tersedia, maka informasi yang lengkap mengenai produk harus dapat di-update 
dengan mudah dan cepat. 

Jika menggunakan katalog cetak maka peng-updatean akan memakan 
waktu yang lama dan memakan biaya cetak. Biasanya situs dengan tujuan 
katalog, pengunjung tidak dapat membeli produk atau membayar jasa secara 
online melalui situs ini.

4. E-Commerce
E-Commerce (Electronic Commerce) adalah situs web yang menyediakan 

pelayanan dan transaksi yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya 
e-commerce diharapkan bisnis akan dapat dilakukan di manapun, kapanpun, 
dan lebih cepat. Saat ini di Indonesia banyak sekali startup yang menggunakan 
model e-commerce untuk bisnis.

5. E-Learning
Perkembangan teknologi internet yang pesat akan memacu munculnya 

aplikasi pada dunia pendidikan yang berbasis teknologi internet. E-Learning 
dapat didefinisikan sebagai sekolah maya. Definisi yang lain mengenai 
E-Learning adalah sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses 
belajar mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani 
oleh teknologi internet.

E-Learning memungkinkan proses belajar mengajar yang biasa dilakukan di 
dalam satu ruangan kelas virtual yang live. Artinya guru dan siswa tidak berada 
dalam satu ruangan kelas lagi, tetapi guru mengajar di depan sebuah komputer 
yang ada di suatu tempat, sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut 
dari komputer lain di tempat yang berbeda pada waktu bersamaan.

6. Komunitas
Salah satu fitur yang ramai dikunjungi oleh pengunjung pada situs 

komunitas adalah forum. Pada forum pengunjung dapat mengirim berita, dan 
pengunjung lain dapat memberikan tanggapan. Forum dapat dijadikan sebagai 
tempat berkumpul dan mengobrolnya para pengunjung dalam membicarakan 
berbagai topik yang tersedia.

7. Portal
Portal merupakan gerbang yang menghubungkan beberapa situs menjadi 

satu komunitas yang besar. Situs web portal dibangun dengan tujuan sebagai 
gerbang utama untuk semua web yang terhubung di dalamnya. Misalnya web 
portal berita, di dalamnya menyediakan banyak kanal untuk kategori berita yang 
diinginkan, ada juga kanal video, jual beli atau kanal advetorial service dan lain-
lain. Contoh lainnya adalah portal media edukasi dan informasi, juga memiliki 
banyak kanal untuk menuju sarana-sarana lainnya seperti sarana e-learning, 
forum, dan lain-lain.

8. Personal
Situs personal biasanya digunakan untuk sarana mempromosikan diri 

sendiri (personal branding). Saat ini sarana yang paling sering digunakan untuk 
mencapai tujuan ini adalah blog.
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G.  Elemen Dasar Website
Desain web, sama seperti fesyen, selalu berubah mengikuti perkembangan 

zaman. Ada trend yang sama sekali baru, ada pula yang merupakan pengulangan 
dari trend beberapa tahun ke belakang. Akan tetapi, elemen-elemen esensial di 
dalamnya tidak banyak berubah. Elemen desain web bukan hanya agar web elok 
dipandang, tetapi juga agar memudahkan pembaca dan Google Crawler ketika 
menjelajahi web kita. Dengan kata lain, meningkatkan user experience (UX).
1. Layout

Layout  sebuah situs web hendaklah mempertimbangkan 
letak  penyusunan  elemen-elemen desain  yang memudahkan pembaca untuk 
mencerna aliran informasi. Perhatikan hierarki dan keseimbangan layout secara 
keseluruhan. Susunan paling umum adalah atas-bawah-kiri-kanan

2. White Space
White space berguna untuk membantu mata manusia mengorganisasi data. 

Bagi Anda yang belum begitu familiar dengan istilah desain,  white space   bisa 
diartikan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan 
elemen lainnya. Situs web adalah sebuah ruang berisi berbagai informasi, agar 
informasi itu dapat diolah dengan baik oleh mata pembaca, maka ruang kosong 
berfungsi sebagai jeda. Fungsi ruang kosong (Lia Anggraini S. & Kirana Nathalia, 
2014:82) berfungsi sebagai separator untuk setiap elemen desain. Berikut 
fungsi ruang kosong:
a. Memberi fokus terhadap elemen yang ingin ditonjolkan
b. Memberi kesan desain yang lebih clean dan relaxing.
c. Menciptakan layout yang lebih seimbang dan harmonis.
d. Meningkatkan keterbacaan teks

3. Jenis Huruf
Prinsip memilih huruf untuk web (web fonts) agak berbeda dengan ketika 

memilih huruf untuk materi cetak seperti brosur, pamflet, buku, atau materi 
cetak lainnya. Sebab ketika membaca di layar, mata manusia lebih cepat lelah 
daripada ketika membaca di atas kertas. Berikut beberapa hal yang harus 
diperhatikan ketika memilih jenis huruf untuk web:
a. Klasifikasi huruf
 Kenali klasifikasi huruf dan karakternya masing-masing. Setidaknya ada 4 

klasifikasi dasar huruf: serif, sans serif, script, dan dekoratif.
1) Serif  memberikan kesan klasik, resmi, dan elegan. Biasanya digunakan 

pada  buku, surat kabar, dan konten formal atau semi formal. Contoh: 
Times New Roman (TNR), Garamond, Georgia, Cambria.

2) Sans Serif adalah huruf yang paling cocok untuk digunakan karena memiliki 
tingkat readibility  yang lebih tinggi di layar komputer jika dibandingkan 
dengan huruf serif. Memberikan kesan formal sekaligus kasual. Contoh: 
Helvetica, Arial, Trebuchet, Verdana, Josefin Sans.

3) Script  memiliki banyak sekali variasi (brush, handwriting,  kaligrafi, 
dll), memberikan kesan klasik, santai, dan kasual. Karena karakternya 
yang seperti huruf tegak bersambung (well, ini memang huruf 
tegak bersambung), jenis huruf  script  lebih sulit dibaca di layar. 
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Anda bisa menggunakan jenis huruf ini untuk judul  post, tapi hindari 
menggunakannya untuk body text.

4) Dekoratif, sama seperti script, huruf dekoratif juga memiliki banyak sekali 
variasi dari mulai yang betul-betul alfabet, simbol, hingga ikon-ikon 
tertentu. Huruf dekoratif tidak terlalu cocok digunakan untuk web fonts 
baik untuk judul maupun body text. Akan tetapi, Anda bisa menggunakan 
huruf jenis ini untuk tulisan di image asalkan hanya untuk satu atau dua 
kata, bukan untuk kalimat panjang.

b. Karakter
 Huruf memiliki psikologinya sendiri-sendiri, pilih jenis huruf yang sesuai 

dengan karakter situs web atau produk Anda.
c. Legibility
 Adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter/huruf tanpa harus 

bersusah payah (Lia Anggraini S. & Kirana Nathalia, 2014:64). Ada beberapa 
jenis huruf yang sulit dibaca sehingga pesan yang ingin disampaikan pun 
sulit diolah oleh pembaca, misalnya jenis-jenis huruf  script  atau dekoratif. 
Perhatikan contoh huruf di bawah, keduanya memakai jenis huruf yang sama, 
tetapi memiliki  legibility  yang berbeda. Kata pertama menggunakan  tittle 
case atau kombinasi huruf besar dan kecil, sedangkan yang kedua memakai all 
caps atau kapital.

d. Readibility
 Readibility   berkaitan dengan bentuk huruf dan hubungannya dengan huruf 

lain. Jenis huruf yang memiliki tinggi bervariasi lebih mudah dibaca daripada 
huruf yang memiliki tinggi sama. Readibility juga berhubungan dengan jarak 
antarhuruf dan jarak antarkata.

e. Warna
 Apa pun warna favorit Anda, entah itu merah, ungu, biru, atau merah muda, 

Anda tidak bisa begitu saja mengaplikasikannya ke dalam web fonts. Warna 
paling baik untuk body text  adalah hitam atau gradasi abu-abu tua. Warna lain 
di dalam body text  hanya dipergunakan untuk link atau subjudul. Judul? Boleh, 
Anda boleh memakai huruf berwarna-warni untuk judul atau judul sidebar, 
tapi pastikan warna yang Anda gunakan konsisten.

f. Ukuran. 
 Ukuran berpengaruh terhadap readibility. Dalam jarak dekat, mata manusia 

tidak bisa membaca huruf yang terlalu kecil juga huruf yang terlalu 
besar. Ukuran paling pas untuk  body text  biasanya antara 10-12px. Untuk 
judul,  header, sidebar,  dan elemen lainnya bisa Anda sesuaikan dengan 
bidang  layout.
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4. Pilihan Warna
Situs web bukan kanvas berisi lukisan abstrak, kita sedang menyampaikan 

informasi kepada pembaca, bukan sedang mendistraksi mata mereka. Yang 
terpenting dari situs web adalah konten, jangan sampai warna latar yang Anda 
gunakan lebih ramai dari konten itu sendiri. Warna juga memengaruhi psikologi 
pembaca, menciptakan mood, bahkan menyelusup ke alam bawah sadar. Warna 
bisa menyampaikan simbol dirinya sendirinya bahkan tanpa disertai oleh teks. 
Itu sebabnya mengapa pemilihan warna merupakan salah satu elemen penting 
dari desain sebuah web.

5. Navigasi
Navigasi ibarat denah atau petunjuk jalan yang memudahkan pembaca 

untuk mencari kategori konten atau produk apa pun yang mereka inginkan. 
Letakkan navigasi di tempat yang mudah ditemukan, juga pilih bentuk navigasi 
yang mudah digunakan agar pembaca betah berlama-lama di situs Anda.

6. Tombol “Search”
Tidak ada yang lebih menyebalkan selain ketika berkunjung ke sebuah 

situs web dan tidak menemukan tombol search. Kita tidak akan pernah tahu apa 
yang ingin ditemukan oleh pembaca ketika datang ke situs web kita. Navigasi, 
kategori, dan label adalah opsi yang kita berikan, sedangkan tombol search adalah 
kebebasan. Pembaca tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari dari satu 
kategori ke kategori lain atau dari satu konten ke konten lain.

7. Laman “About Me/Us”
Jika Anda bukan perusahaan besar, tidak memiliki jenis bisnis yang spesifik, 

bergerak di bidang bisnis yang sama sekali baru atau bukan pemilik situs web 
yang sangat terkenal, laman “About Me/Us” memiliki beberapa fungsi:
a. Memperkenalkan diri/perusahaan Anda.
b. Memperkenalkan jasa/produk yang Anda miliki.
c. Menjelaskan secara spesifik bidang yang Anda geluti.
d. Membangun  engagement  dengan pembaca. Percaya atau tidak, pembaca 

lebih suka membaca tulisan dari seseorang yang dia “kenal” daripada dari 
penulis misterius.

e. Jika Anda adalah blogger, laman “About Me” akan memudahkan calon klien 
menemukan informasi tentang siapa Anda.

8. Laman Kontak
Laman kontak berpengaruh terhadap autoritas. Pembaca dan klien tentu 

harus tahu apakah situs yang mereka kunjungi benar-benar dikelola oleh 
perusahaan atau orang asli, bukan fiktif. Laman kontak juga mempermudah 
mereka untuk menghubungi kita. Karena terus terang, seseorang yang sulit 
dihubungi sering kali membuat frustrasi. Apa saja yang harus ada di laman 
kontak:
a. Perusahaan: Alamat lengkap, jam operasional, nomor telepon, dan surel.
b. Personal: Alamat (lengkap atau hanya nama kota), nomor telepon (opsional), 

dan surel.
c. Form (opsional)
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9.  Footer yang Informatif
Footer  bisa saja berisi pengulangan informasi dengan catatan informasi 

tersebut memang krusial. Bisa juga berupa tambahan informasi berupa sitemaps, 
copyright, privacy policy, atau informasi lain yang memudahkan pembaca.

10. Kualitas Image
Walau bagaimanapun, kita harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek 

visual untuk memikat pembaca. Selain itu, ilustrasi dan foto memiliki fungsi 
untuk menjelaskan dan melengkapi konten.

H.  Bahasa Pemograman
Berbicara tentang teknologi tidak lepas dengan sebuah bahasa pemrograman. 

Di mana bahasa pemrograman berfungsing sebagai alat membangun sebuah 
sistem atau sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh banyak orang dan tujuan 
adanya teknologi adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia.

Seseorang yang mengusai sebuah bahasa pemrograman biasanya 
disebut  programmer/developer  atau untuk mereka yang sudah expert biasanya 
dipanggil sebagai  software enginner. Sementara dalam pembuat sebuah aplikasi 
website ada dua bagian yang dikerjakan, yaitu back-end dan juga front-end. Nanti 
akan dibahas lebih dalam mengenai back-end developer dan front-end developer pada 
artikel yang lainya.

Berikut adalah bahasa pemrograman yang harus dikuasai untuk anda yang 
ingin menjadi back-end developer.
1. Python

Kenapa  python? Bukan ular ya, python merupakan bahasa pemrograman. 
Merujuk pada banyaknya rekomendasi yang diberikan para programmer 
senior untuk menggunakan python. Bagaimana tidak,  python  adalah bahasa 
pemrograman yang bisa dibilang mudah dalam penulisan sintaksnya. Banyak 
orang mengklaim kalau bahasa pemrograman python ini memiliki bahasa 
pemrograman yang ringkas dari kebanyakan bahasa pemrograman lainya dan 
python bisa digunakan untuk pembuatan aplikasi dekstop dan website. 

Jika Anda sudah mengusai python maka Anda dapat membuat aplikasi 
dekstop dan website. Untuk membuat website ada dua framework populer yang 
dibuat menggunakan python, yaitu django dan flask framework. 

Bahasa pemrograman  Python digunakan oleh google, instagram, spotify, 
netflix, uber, dropbo,pinterestm, reedit, dan lain-lain.

2. PHP (Hypertext Preprocessor)
Meski saat ini banyak orang yang mengkategorikan PHP adalah bahasa 

pemrograman yang mulai usang. Bahasa PHP sangat cocok sekali untuk Anda 
yang sedang mulai belajar pemrograman website. Bahasa PHP bisa dibilang 
mendekati bahasa manusia. Jadi, Anda akan mempercepat proses pemahaman 
kepenulisanya sintaksnya Perlu Anda ketahui PHP digunakan untuk membuat 
Content Management System (CMS) yang kita kenal dengan WordPress. Di mana 
saat ini wordPress telah digunakan lebih dari 455,000,000 website diseluruh 

https://www.python.org/
https://wordpress.org/
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dunia. Dari segi performa PHP masih layak untuk bersaing dengan bahasa 
yang lainya. Bahasa pemrograman PHP digunakan oleh facebook, wikipedia, 
WordPress, vk.com.

3. Java Script
Pada tahun 2019 java script menjadi salah satu bahasa pemrogramman 

paling populer. JS memiliki komunitas yang besar dan juga dokumentasi yang 
lengkap. Saat ini java script dapat digunakan dari sisi server-side dan juga client-
side.

4. Golang
Golang  (atau biasa disebut dengan  Go) adalah bahasa pemrograman 

baru yang dikembangkan di  Google  oleh  Robert Griesemer,  Rob Pike, dan  Ken 
Thompson  pada tahun 2007 dan mulai diperkenalkan di publik tahun 2009. 
Penciptaan bahasa Go didasari bahasa pemrogrman C dan C++. Oleh karena itu, 
gaya sintaksnya sama.

5. SQL
Jika anda membuat website maka anda akan bertemu dengan data. Nah, 

data yang akan terpakai ini perlu diakses dan dikelola. Caranya menggunakana 
bahasa SQL ( Structured Query Language ). Berikut adalah bahasa pemrograman 
yang harus dikuasai untuk anda yang akan menjadi Front-end Developer.

I.  Cara Merancang Website
Fase perencanaan, perancang dan klien bisa bekerja sama untuk menemukan 

format dan tata letak (layout) yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses 
perencanaan mempengaruhi corak atau gaya situs tersebut, bisa dibilang ini 
merupakan aspek terpenting dalam mendesain web, khususnya jika itu untuk 
keperluan bisnis. 
Bagian 1 : Membuat Struktur Dasar. 
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Menentukan fungsi website
2. Membuat diagram peta situs (site map)
3. Menyusun konsep dengan metode kartu
4. Gunakan kertas papan dan papan bulletin, atau papan tulis putih
5. Membuat inventaris konten
Bagian ke 2: Membuat Kerangka Dasar HTML
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Membuat kerangka dasar (wireframe) untuk menmantapkan hierarki halaman 

web.
2. Blok atau sorot konten halaman web dengan metode Gray Box
3. Membuat program kerangka dasar
4. Gunakan markah (markup) HTML sederhana
5.  Membuat kerangka dasar untuk setiap halaman web
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Bagian ke 3: Membuat Konten
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Persiapan konten sebelum membuat halaman
2. Mintalah fotografer profesional
3. Tulislah artikel yang berkualitas
Bagian 4: Mengubah Konsep Menjadi Situs
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Menyusun elemen-elemen dasar
2. Membuat tata letak sederhan
3. Membuat maket
4. Membuat pedoman gaya web
5. Menerapkan gaya web

CAKRAWALA

Situs Web Pertama di Dunia

Situs internet pertama di dunia dibuka perdana untuk publik pada 25 tahun 
silam. Situs yang dimaksud adalah bagian dari proyek World Wide Web yang 
digagas oleh Tim Berners-Lee. Pembukaan perdana tersebut tepatnya terjadi pada 
6 Agustus 1991 silam. Tak ada seremoni heboh yang menyertainya. Lee hanya 
mengumumkan proyek tersebut dalam sebuah grup Usenet, yaitu sebuah protokol 
komunikasi antarkomputer yang terhubung melalui jaringan. Usenet disebut 
juga sebagai nenek moyang forum internet dan sudah ada sebelum internet 
atau world wide web dirilis. Sebagaimana dilansir Kompas Tekno dari Engadget, 
Senin (8/8/2016), setelah pengumuman dalam grup itu pun situs perdana Lee 
tak langsung mendapat pengunjung. Baru pada 23 Agustus 1991 situs perdana 
tersebut mendapatkan kunjungan. Alamat situs pertama dunia adalah 
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html. 
Di dalamnya hanya berisi teks serta penjelasan mengenai cara membuat hyperlink.
Sumber: https://tekno.kompas.com/read/2016/08/08/08430067/Situs.Web.Pertama.di.Dunia.Dibuka.25.Tahun.Lalu.

Apa.Isinya. 

https://tekno.kompas.com/read/2016/08/08/08430067/Situs.Web.Pertama.di.Dunia.Dibuka.25.Tahun.Lalu.Apa.Isinya.
https://tekno.kompas.com/read/2016/08/08/08430067/Situs.Web.Pertama.di.Dunia.Dibuka.25.Tahun.Lalu.Apa.Isinya.
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JELAJAH INTERNET

Kunjungi link dibawah ini untuk dijadikan referensi tambahan materi tentang  
merancang website.

https://badoystudio.com/pengertian-website/
https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-website/
 

RANGKUMAN

Website atau disebut juga World Wide Web (WWW) adalah halaman informasi 
yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia 
selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau 
kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih 
merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Halaman-halaman 
dari website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang biasa disebut homepage. 
URL ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun, 
hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan 
memberitahu mereka sususan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini 
berjalan.

Fungsi dari website antara lain adalah media promosi, media pemasaran, media 
informasi, media pendidikan, media komunikadi, dan media transaksi. Adapun 
unsur-unsur dari sebuah website, yaitu Nama domain (Domain name/URL – Uniform 
Resource Locator), rumah tempat website (Web Hosting), bahasa program (Scripts 
Program), dan desain website.

Jenis -jenis website  dapat dipecah ke dalam beberapa kategori, yaitu 
berdasarkan fungsi, platform, dan sifatnya. website berdasarkan sifat adalah 
website statis dan website dinamis. Website berdasarkan platform, di antaranya 
adalah  CMS  (Content management System), Website Builder (Wix, Site Builder, 
dan Weebly), HTML(Hypertext Markup Language), dan CSS   (Cascading Style Sheet). 
Website berdasarkan fungsi adalah blog atau website pribadi, e-commerce/toko 
online, website perusahaan, organisasi atau instansi pemerintah, website berita, 
dan media sharing.

https://badoystudio.com/pengertian-website/
https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-website/


32 BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

BISNIS ONLINE

TUGAS MANDIRI

1. Secara berkelompok, kumpulkan informasi dari internet materi tentang  
merancang Website!

2. Buat langkah-langkah  merancang sebuah Website  tersebut dalam bentuk 
powerpoint!

3. Presentasikan hasil secara berkelompok di depan kelas!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa yang dimaksud dengan website?
2. Apa sajakah fungsi dari website?
3. Jelaskan unsur-unsur yang menunjang website!
4. Jelaskan sejarah perkembangan website!
5. Apakah keterkaitan antara website dengan HTML?
6. Mengapa blogging bisa meningkatkan SEO website?
7. Sebelum merancang sebuah website, langkah-langkah apa saja yang harus 

dilakukan?
8. Sebutkan elemen-elemen dasar website!
9. Mengapa seorang website developer harus menguasai bahasa pemrograman?
10. Jelaskan langkah-langkah merancang website!

REFLEKSI

1. Manfaat apakah yang kamu dapatkan setelah mempelajari bab 2 ini ?
2. Dapatkah kamu menjelaskan kembali unsur-unsur website kepada teman 

sebangkumu?
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TUJUAN PEMBELAJARAN

KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab ini siswa dapat memahami dan menjelaskan 
cara memilih platform website, nama domain dan hosting, mendemonstrasikan 
cara membuat website, dan mempresentasikan cara mengelola website

Wordpress,Tumblr,Wix,Joombla,Weebly

BAB 
III

PETA KONSEP

MEMBUAT WEBSITE

M
EM

BU
AT

 W
EB

SI
TE

Memilih platform website

Memilih nama domain dan hosting

Tutorial Pembuatan Website

Mengelola website

BAB III MEMBUAT WEBSITE
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PENDAHULUAN

Gambar 3. 1 Komponen Membuat Website
Sumber:  niagaweb.co.id

Amati gambar-gambar di atas dan jawablah pertanyaan berikut secara lisan!
1. Coba kamu sebutkan gambar apa saja di atas?
2. Jelaskan keterkaitan pada gambar tersebut?
3. Apa yang kamu ketahui tentang website?
4. Pernahkah kamu membuat website ? Sebutkan!
5. Kemukakan pendapat kamu tentang manfaat website  dalam kehidupan sehari-hari! 

Merancang dan membuat website adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh 
siapa saja yang ingin berkecimpung di dunia bisnis saat ini, terutama mereka yang 
memutuskan untuk menekuni bisnis online.

Setelah menentukan rancangan website, maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan persiapan untuk membuat sebuah website yang akan kamu gunakan untuk 
memasarkan produk atau jasa secara online. Secara sederhana, berikut ini adalah 
tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk membuat website.

Sumber: duniapendidikan.co.id Sumber: lendcreative.com
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TUGAS MANDIRI

1. Bahas materi yang ditugaskan secara berkelompok, kemudian buat 5 pertanyaan 
tentang materi tersebut!

2. Tukar pertanyaan tersebut dengan kelompok lain!
3. Setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang diterimanya sedangkan 

kelompok pembuat pertanyaan harus menanggapi jawaban dari kelompok 
tersebut!

MATERI PEMBELAJARAN

A.  Memilih Platform Website
Membuat sebuah website sebenarnya tidaklah sulit, saat ini sudah banyak 

platform yang ideal untuk pemula dengan bermacam-macam pilihan fitur yang 
menyenangkan. Beberapa pilihan platform di bawah ini telah banyak digunakan 
untuk membuat website:
1. WordPress

Gambar 3. 2 Ikon Word Press
Sumber : wordpres.org

Wordpress dinilai sebagai salah satu pilihan terbaik bagi para pemula 
yang ingin mencoba membuat website sendiri. Wordpress adalah website gratis 
dengan banyak pilihan fitur yang menarik, proses pembuatannya pun sangatlah 
mudah sehingga dalam jangka waktu yang singkat, kamu sudah dapat membuat 
sebuah website Wordpress. Sistem yang digunakan Wordpress merujuk 
pada Sistem Manajemen Konten (CMS). Platform Wordpress membebaskan 
penggunanya untuk membuat dan mengelola berbagai macam konten dan 
menggunakan tools untuk mengatur tampilan dan kinerja website.

2. Tumblr
Seperti halnya WordPress, Tumblr pun menawarkan pembuatan website/

blog gratis dengan banyak fitur yang dilengkapi editor yang sangat mudah 
digunakan. Pengguna Tumblr dapat menambahkan foto, video, GIF, ataupun 
tautan ke situs-situs lain pada setiap artikel yang diposting oleh penggunanya. 
Layanan blog Tumblr juga dapat menghubungkan penggunanya dengan 
bebrbagai situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. 
Selain itu, tersedianya aplikasi khusus Tumblr membuat pengguna bisa lebih 
mobile dalam mengakses layanannya.
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3. Wix

Gambar 3. 3  Ikon Wix
sumber : en.wikipedia.org

Wix adalah platform yang sedikit berbeda dengan Wordpress. Wix ini 
disebut sebagai website builder. Pada platform ini terdapat beragam tools 
yang memudahkan siapapun yang sedang belajar membuat sebuah website 
tanpa harus mempelajari coding dan bahasa pemrograman. Wix memiliki visual 
builder  yang menyediakan  pre-builtelement  atau  block  yang dapat ditambahkan 
ke halaman atau area manapun di website tersebut. Elemen-elemen yang 
terdapat di Wix dapat kita personalisasi atau atur kembali dengan mudah. 
Pengguna wix tidak  harus mempunyai  background  di  web development  untuk 
dapat mengoperasikannya. Hanya saja, website builder tidak sebebas platform 
lain dan opsi yang ditawarkannya pun tidak banyak

4. Joomla

Gambar 3. 4 Ikon Joomla
Sumber : rumahweb.com

Joomla juga merupakan platform gratis yang menerapkan sistem CMS 
(Content management system) yang ditulis menggunakan PHP dan basisdata 
MySQL untuk keperluan di internet maupun intranet.  Karenanya, Joomla 
memfasilitasi pembangunan website  serta pembaharuan konten pada website 
tersebut. Salah satu kelebihan Joomla yang paling menggiurkan adalah 
tersedianya ribuan plugin yang dapat membuat tampilan website terlihat lebih 
baik. Banyaknya pilihan plugin ini  menjadikan Joomla semakin banyak diminati 
oleh pengguna website di Indonesia.

5. Weebly
Weebly termasuk salah satu website builder gratis yang popular digunakan 

saat ini. Fitur-fitur fungsional Weebly membantu penggunanya untuk 
membangun website secara lebih mudah dan efisien. User-interface  yang 
dimiliki oleh Weebly terlihat sangat bersih dan elegan, banyak pilihan tema 
yang siap pakai dan dapat kamu sesuaikan dengan menggunakan interfacenya. 
Untuk mendukung optimasi website Weebly, kamu pun bisa menambahkan 
banyak aplikasi gratis ataupun berbayar.

https://www.wix.com/
https://www.joomla.org/
https://www.weebly.com/?lang=en
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B.  Memilih Nama Domain dan Hosting
Sebelum membuat website, pemilihan nama domain dan hosting adalah salah 

satu tahapan penting yang harus dilalui. Pemilihan nama domain dan hosting yang 
tepat akan mempengaruhi SEO, membuat website tersebut menduduki peringkat 
atas di mesin pencari dan menjadikan nama website tersebut popular di internet.

Domain adalah alamat dari sebuah website di internet. Pemilihan nama domain 
yang baik membuat identifikasi alamat ip address server lebih mudah diakses oleh 
visitor, sedangkan hosting adalah rumah dari sebuah website di mana file dan 
data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui 
internet. File website yang disimpan pada  hosting  berupa video, gambar, e-mail, 
script, aplikasi dan database.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih domain dan hosting adalah 
sebagai berikut:
1. Dasar Pertimbangan dalam Memilih Domain

a.  Ekstensi Domain
 Yang dimaksud dengan ekstensi domain adalah bagian akhir dari nama 

domain setelah tanda titik. Contohnya adalah ‘.com’ pada nama website 
www.pagelaran3.com. Jadi, ekstensi yang digunakan pada website tersebut 
adalah com (.com). Ada banyak sekali pilihan ekstensi domain yang dapat 
digunakan, seperti  .net, .org, .info, sampai dengan yang  ekstensi domain 
yang unik seperti:  .travel, .club, .me, dan lain sebagainya.

 Untuk pemilihan ekstensi domain yang baik, pakailah pilihan ekstensi 
website yang cukup popular seperti: .com, .net, atau .id.

b. Nama Domain
 Setelah menentukan ekstensi domain yang akan kamu gunakan, selanjutnya 

kamu harus memilih nama domain. Pemilihan nama domain haruslah 
mencerminkan image website yang akan kamu buat. 

 Berdasarkan SEO, pilihan nama domain tebagi menjadi 3 bagian besar:
1) Exact Match Domain (EMD)
 Exact Match Domain adalah nama domain yang menggunakan keyword 

tertentu. Pilihlah satu keyword target, lalu gunakan keyword tersebut 
sebagai nama domain website.

 Misalkan jika kamu akan membuat sebuah blog bisnis snack kekinian, 
maka kamu dapat menggunakan domain snackkekinian.com. 

2) Partial Match Domain (PMD)
 Partial Match Domain (PMD) adalah nama domain yang menggunakan 

sebagian kata dari keyword tertentu.
 Contohnya untuk nama sebuah blog fashion, kamu bisa menggunakan 

nama domain fashionislami.com.  Di contoh domain ini terdapat sebagian 
keyword yang digunakan, yaitu keyword fashion yang diikuti dengan kata 
lain.

3) Brand Domain
 Jenis domain ini menggunakan kata-kata, atau gabungan kata yang unik 

sebagai nama domain. Biasanya menggunakan nama yang beda dengan 
yang lain, dan mudah di ingat.

 Contohnya nama domain kompas.com 

http://www.pagelaran3.com
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c. Rekomendasi Nama Domain
 Dalam pemilihan nama domain, biasanya nama yang direkomendasikan 

untuk digunakan adalah jenis PMD atau brand domain. Hal ini dikarenakan 
Google memiliki algoritma khusus yang menyasar ke domain jenis EMD.

 Domain jenis EMD memang memiliki semacam power tersendiri. Jenis 
domain ini cukup mudah merangking di keyword targetnya di Google, inilah 
yang menyebabkan banyak orang yang menyalahgunakan domain EMD 
untuk spam atau hal lain, hingga akhirnya Google mengeluarkan algoritma 
khusus yang menekan jenis domain EMD.

2. Dasar Pertimbangan dalam Memilih Hosting
a. Jenis Hosting

1) Shared Hosting
 Shared hosting adalah jenis hosting yang paling umum. Di Shared 

hosting, website disimpan dalam server bersama website lain. Meskipun 
disimpan bersama dengan website lain, penyedia jasa sudah menyetting 
server sedemikian rupa sehingga setiap website akan tetap bisa di akses 
dengan baik. Namun karena dalam shared hosting kita berbagi bersama 
website lain, resource server akan terasa kurang bagi web yang sudah 
punya banyak visitor.

2) VPS Hosting
 VPS adalah kependekan dari Virtual Private Server. Jenis hosting ini 

menyerupai Dedicated Server, tetapi bersifat virtual dan masih ada di 
dalam shared server hosting.

 Spesifikasi VPS hosting biasanya jauh lebih baik dibandingkan dengan 
shared hosting. VPS hosting akan mampu menangani website yang 
memiliki visitor yang banyak.

3) Dedicated Server
 Dedicated Server adalah hosting yang menggunakan satu server fisik 

tersendiri. Saat sebuah website sudah mempunyai banyak sekali visitor, 
atau memerlukan resource yang besar, maka dedicated server adalah 
pilihan yang tepat.

b. Layanan 
 Setiap hosting memiliki layanan sedikit berbeda satu sama lain. 

Bandingkanlah layanan yang bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan 
websitenya.

c. Paket Hosting. 
 Pilihlah paket hosting dengan harga yang sesuai budget dan tentu saja 

kebutuhan website itu sendiri. Awali dengan memilih paket dengan harga 
yang terjangkau, bila nanti dirasa website kita harus dikembangkan, maka 
kita dapat melakukan upgrade paket hosting.

d. Fasilitas Back Up otomatis
 Fasilitas Back Up data otomatis ini adalah fasilitas yang sangat penting. Jadi, 

pastikan hosting website yang kita pilih menyediakan fasilitas tersebut.
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C.  Tutorial Pembuatan Website 
Sebagai seorang pemula, cobalah untuk membuat website impian dengan 

menggunakan Instant Deploy berbasis CMS (Content Management System) seperti 
WordPress, Joomla, dan sebagainya. Membuat website berbasis CMS akan terasa 
mudah dan menyenangkan karena kamu bisa buat website dalam waktu yang 
singkat serta mengganti tampilan, dan melakukan optimasi agar ada di halaman 
pertama Google. 

Sebagai  sistem manajemen konten (CMS) yang paling banyak digunakan, 
WordPress memungkinkan kita untuk membuat segala jenis website, seperti: blog,  
situs e-commerce, ataupun web ulasan dengan menggunakan beragam pilihan fitur 
dan plugin. Karena itu, kita berlatih membuat website berbentuk blog di WordPress 
agar kamu bisa latihan membuat website dengan gratis.
Berikut adalah langkah-langkah cara membuat blog WordPress:
1. Mendaftar di WordPress.com

Klik link ini >>  www.WordPress.com. Setelah terbuka, nanti akan muncul 
form seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. 5 Tampilan pertama ketika membuat website dengan wordpress
Sumber : www.WordPress.com

Pilihlah nama blog pada kolom tersebut. Nama ini adalah alamat yang akan 
digunakan untuk mengunjungi blog WordPress.com kamu nanti. Kemudian 
lanjutkan dengan mengklik tombol “Buat Situs Web”.

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all
https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
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2. Isi Form Pendaftaran
Isi kolom-kolom pada formulir pendaftaran dengan menggunakan informasi 

yang benar. 

Gambar 3. 6  Tampilan Formulir Pendaftaran
Sumber : www.WordPress.com

3. Gunakan alamat e-mail yang aktif
Masukkan Alamat Surel (E-mail) yang aktif dan sering dibuka. WordPress akan 

mengirimkan konfirmasi pendaftaran yang dikirimkan melalui e-mail tersebut. 
Jika belum punya e-mail, buatlah e-mail terlebih dahulu di Google,Yahoo,  atau 
yang lain.

4. Pilih username yang mudah Anda ingat
Pilih Nama Pengguna (Username) yang kamu sukai dan mudah diingat. 

Nama pengguna ini sifatnya eksklusif dan hanya bisa digunakan oleh satu 
pengguna saja. Jika username kamu ditolak, cari nama lain hingga diterima oleh 
WordPress.

5. Gunakan Password yang unik.
Buatlah  kata sandi  atau password yang unik, mudah diingat, tapi susah 

ditebak oleh orang lain.
6. Cek ketersediaan nama blog

Jika nama blog yang dimasukkan tersedia dan bisa diterima oleh WordPress, 
maka pada kolom  Alamat Blog akan tertera nama blog pilihan kamu dengan 
ditandai tanda centang berwarna  hijau. Namun jika nama pilihannya sudah 
dipakai oleh pengguna lain, maka akan muncul tanda centang berwarna merah.

https://wordpress.com/
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7. Buat Blog
Jika pengisian informasi pada kolom-kolom di atas sudah selesai, scroll ke 

bawah mouse pointer sampai terlihat tampilan gambar seperti berikut ini.

Gambar 3. 7 Fitur Wordpress
Sumber : www.WordPress.com

Klik tombol “Buat Blog” dan WordPress akan mengirimkan e-mail konfirmasi 
berkaitan dengan akun yang baru saja kamu daftarkan.

8. Lakukan pengaturan singkat.
Sekarang kamu bisa memulai melakukan penyesuaian terhadap blog yang 

sudah dibuat.
a. Sesuaikan Judul Blog

Gambar 3. 8. Pengaturan Judul Blog
Sumber: www.WordPress.com

https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
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b. Pilih Tema Blog

Gambar 3. 9 Pengaturan Tema Blog
Sumber : www.WordPress.com

c. Sesuaikan Tema

Gambar 3. 10 Pengaturan Penyesuaian Tema
Sumber : www.WordPress.com

https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
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d. Hubungkan dengan Media Sosial

Gambar 3. 11 Tampilan Membagikan Blog
Sumber : www.WordPress.com

e. Verifikasi e-mail

Gambar 3. 12 Verifikasi e-mail
Sumber : www.WordPress.com

https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
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9. Aktivasi e-mail.
Buka akun e-mail yang tadi digunakan untuk registrasi di WordPress.com. 

Klik link aktivasi di dalam e-mail. Kalau tidak ditemukan e-mail dari WordPress.
com, coba cari di folder spam atau bulk e-mail. Berikut ini contoh e-mail yang 
dikirim oleh WordPress.com.

Gambar 3. 13 Konfirmasi E-mail Membuat Account di Wordpress.Com
Sumber : www.WordPress.com

10. Masuk ke Dashboard Panel Admin.

Gambar 3. 14 Verifikasi Alamat E-mail
Sumber : www.WordPress.com

Apabila akun Anda sudah aktif, maka akan muncul pesan seperti di atas.

https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
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D.  Mengelola Website
Pengelolaan website yang baik dilakukan agar website yang telah dibuat 

mudah diakses, menjaga keamanan data-data, dan juga untuk menaikkan peringkat 
website di mesin pencari dengan membuat konten-konten yang bermutu. Konten 
website merupakan gerbang utama untuk menarik pengunjung internet, karena itu 
kita harus dapat mengelola website untuk mendatangkan jumlah pengunjung yang 
banyak. Berikut beberapa cara pengelolaan website:
1. Mengatur Keberadaan Iklan

Keberadaan website sebagai media promosi terbukti yang sangat efektif. 
Promosi-promosi yang dilakukan oleh pemilik website atau adanya iklan dari 
pihak lain  membuat website memiliki rating yang tinggi dan menaikkan jumlah 
pengunjung yang mampir ke website. Bahkan dengan banyaknya pengunjung, 
kita dapat menghasilkan uang dari Google Ads.

2. Lakukan Perawatan dan Perbaikan.
Perawatan dan perbaikan sebuah website harus dilakukan setiap hari, 

secara teratur, untuk menjaga performa website. Ketika ada gangguan sedikit 
saja, seperti terjadi suatu error di dalam website, lakukanlah perbaikan dengan 
segera. Penundaan perbaikan website bisa saja berakibat fatal dan dapat 
merugikan usaha kita.

3. Kontrol Keamanan Data yang Ada di Dalam Website.
Data-data yang ada di dalam website seperti informasi pemilik, informasi  

pelanggan, serta informasi-informasi lainnya yang bersifat rahasia harus kita 
jaga keamanannya karena data-data tersebut sangatlah penting dan bersifat 
privasi. Kepercayaan pengunjung akan sulit kita dapatkan lagi bila kita tidak 
menjaga data-data mereka dengan baik. Pastikan sistem keamanan pada website 
kita sudah memadai agar tidak ada satu pun data yang hilang atau dicuri hacker.

4. Konsisten Dalam Mengelola Website.
Konsistensi ini diperlihatkan dengan selalu mengupdate website sesuai 

dengan tujuan awal, mendesain website sesuai dengan identitas diri ataupun 
bisnis kita sehingga pengunjung tidak akan kebingungan atau merasa kecewa 
dikarenakan konten website jauh berbeda dari konsep sebelumnya.

5. Perhatikan Update Konten untuk Website Kita.
Mengupdate konten dengan memberikan informasi-informasi terbaru akan 

membuat website kita semakin dipercaya eksistensi dan juga menunjukkan citra  
yang baik terhadap pengunjung sehingga mereka akan menjadi pelanggan setia 
website kita.
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CAKRAWALA

CMS WordPress: Platform Website & Blogging Terbaik Saat Ini

WordPress adalah pengelola konten website dan blog paling populer di dunia. 
Market share-nya sampai 78,8% dan Menurut W3Techs, 32% website aktif di 
internet saat ini memakai CMS WordPress dan banyak developer WordPress sendiri 
telah membentuk komunitas yang maju dalam pengembangan aplikasi, plugin, 
hingga situs edukatif

CMS gratis berbasis bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Orang banyak 
menggunakan WordPress untuk blogging. Namun, CMS ini sebenarnya juga 
mendukung tipe konten web lainnya, seperti mailing list dan forum, galeri media, 
hingga toko online

WordPress kian hari, kian membuat terpukau penggemarnya. Tidak hanya 
untuk membuat Blog, CMS WordPress adalah platform yang sesuai untuk situs 
E-Commerce, Company Profile, Landing Page, Portal dan lain-lain. Dari 600 juta situs 
web WordPress
Sumber : https://www.webhostingterbaik.id/tips-dan-peralatan/cms-wordpress-adalah/

JELAJAH INTERNET

Untuk memperdalam materi tentang Membuat website kalian juga bisa mempelajari 
secara mandiri melalui internet. Berikut adalah beberapa website yang dapat kalian 
kunjungi:
https://www.domainesia.com/panduan/cara-membuat-wordpress/
https://qwords.com/blog/cara-membuat-wordpress-untuk-pemula/
https://www.popbela.com/career/inspiration/niken-ari/cara-membuat-blog-di-
wordpress-bagi-pemula/full

https://www.webhostingterbaik.id/tips-dan-peralatan/cms-wordpress-adalah/
https://www.domainesia.com/panduan/cara-membuat-wordpress/
https://qwords.com/blog/cara-membuat-wordpress-untuk-pemula/
https://www.popbela.com/career/inspiration/niken-ari/cara-membuat-blog-di-wordpress-bagi-pemula/full
https://www.popbela.com/career/inspiration/niken-ari/cara-membuat-blog-di-wordpress-bagi-pemula/full
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RANGKUMAN

Dalam Membuat sebuah website dapat menggunakan platform yang ideal 
untuk pemula dengan bermacam-macam pilihan fitur yang menyenangkan. 
Adapun beberapa pilihan platform di bawah ini telah banyak digunakan untuk 
membuat website, yaitu wordpress, tumblr, wix, joombla, dan weebly. 

Pemilihan nama domain dan hosting adalah salah satu tahapan penting yang 
harus dilalui sebelum ke tahap membuat website. Hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam memilih domain dan hosting adalah dasar pertimbangan dalam memilih 
domain (ekstensi domain, nama domain, dan rekomendasi nama domain)  dan  
dasar pertimbangan dalam memilih hosting (jenis hosting, layanan, paket hosting, 
dan fasilitas back up otomatis).

Berdasarkan SEO, pilihan nama domain tebagi menjadi 3 bagian besar, yaitu  
Exact Match (nama domain yang menggunakan keyword), Partial Match Domain 
(nama domain yang menggunakan sebagian kata dari keyword tertentu), Brand 
Domain (menggunakan kata-kata, atau gabungan kata yang unik sebagai nama 
domain. Biasanya menggunakan nama yang beda dengan yang lain, dan mudah 
di ingat). Adapun jenis-jenis hosting, yaitu  shared hosting, VPS (Virtuar Private 
Server) hosting dan dedicated server.

Pengelolaan website yang baik dilakukan agar website yang telah dibuat 
mudah diakses, menjaga keamanan data-data, dan juga untuk menaikkan peringkat 
website di mesin pencari dengan membuat konten-konten yang bermutu. Konten 
website merupakan gerbang utama untuk menarik pengunjung internet, karena 
itu, kita harus dapat mengelola website untuk mendatangkan jumlah pengunjung 
yang banyak. Berikut beberapa cara dalam pengelolaan website, yaitu mengatur 
keberadaan iklan, lakukan perawatan dan perbaikan, kontrol keamanan data yang 
ada di dalam website, konsisten dalam mengelola website, perhatikan update 
konten untuk website kita.

TUGAS MANDIRI

1. Secara berkelompok, kumpulkan informasi dari internet materi tentang  cara 
membuat Website!

2. Buat langkah-langkah  membuat sebuah Website  tersebut dalam bentuk  power 
point!

3. Buatlah 1 buah website dengan konten bebas!
4. Presentasikan hasil secara berkelompok di depan kelas!
5. Buat tutorial cara membuat Website dalam sebuah video dan dikumpulkan 

kepada guru!
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PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa kelebihan WordPress disbanding Tumblr?
2. Jelaskan cara memilih domain dan hosting yang baik!
3. Jika kamu akan membuat sebuah website untuk memasarkan produk makanan 

kekinian, nama domain apa yang akan kamu gunakan? Jelaskan alasannya!
4. Jenis hosting apakah yang akan kamu pilih? Mengapa?
5. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat website!

REFLEKSI

1. Apakah yang dapat kamu lakukan setelah mempelajari bab 3 ini?
2. Menurut pendapatmu apa saja kendala dalam membuat sebuah website?
3. Hal apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari bab ini, apakah langkah-

langkah membuat website dalam bab ini akan kalian praktekkan?
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TUJUAN PEMBELAJARAN

KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab ini siswa dapat menjelaskan pengertian 
SEO dan SERP, pengertian dan manfaat SEO on-page,menyeleksi kata kunci, 
mendeskripsikan cara kerja, dan membuat kata kunci SEO on-page.

SEO, Serp, Longtail, Keyword, Shorttail, Keyword, Indexing, Crawling

BAB 
IV

PETA KONSEP

SEO ON-PAGE

SE
O

 O
N

-P
A

G
E

Pengertian SEO dan SERP

Pengertian SEO on-page

Manfaat SEO on-page

Keyword dalam SEO

Cara Kerja SEO on-page

Optimalisasi SEO on-page

BAB IV SEO ON-PAGE
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PENDAHULUAN

1. Apakah kamu pernah browsing? Apakah halaman web yang kamu buka ringan atau 
berat?

2. Apa yang kamu rasakan ketika membuka halaman web yang ringan dan berat?
3. Perhatikan nama domian di bawah ini: detik.com, kompas.com, piknikmurah101.

com, denahrumahkami1990.com menurut kamu dari 4 domain tersebut mana yang 
mudah diingat ?

SEO On-page adalah faktor-faktor yang menentukan teroptimasi atau tidaknya 
website anda terhadap mesin pencari dilihat dari dalam websitenya sendiri. Artinya, 
anda akan melakukan optimasi di dalam website anda sendiri. Optimasi on-page 
bertujuan agar mesin pencari mengetahui apakah website anda memang relevan/
sesuai dengan apa yang dicari oleh user. Dan benar-benar yang memiliki kualitas 
terbaik. Oleh karena itu, kuncinya 2 hal: relevan, kualitas. Tanpa memenuhi keduanya, 
mustahil bisa mendapatkan peringkat 1 di mesin pencari.

TUGAS MANDIRI

1. Buatlah kelompok berjumlah 4 orang, buatlah sebuah blog di https://www.
blogger.com/ kemudian tentukan isi dari blog tersebut, Page Title/Judul 
Halaman, Meta description/Meta Deskripsi, Meta Tags, URL, Relevan Keyword/
Kata Kunci, Gambar Menarik, tentukan template yang akan kamu gunakan!

2. Presentasikan blog yang telah kamu buat didepan kelas!

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
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A.  Pengertian SEO dan SERP
Seiring pesatnya kemajuan internet, sekarang kita dapat mencari informasi 

apapun melalui internet. Dalam dunia internet ada istilah search engine  atau 
mesin pencari. Mesin pencari ini memiliki fungsi untuk menelusuri informasi yang 
ingin dicari. Hanya dengan mengetikan kata kunci atau keyword, maka kita dapat 
menemukan beberapa informasi yang dibutuhkan. Mesin pencari sendiri sangat 
berhubungan dengan SEO dan SERP. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang 
dimaksud dengan SEO dan SERP?

SEO pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1997 oleh sebuah pesan 
SPAM yang di-posting di Usenet. Search engine  Optimization yang biasa disingkat 
SEO dalam bahasa Indonesia memiliki arti Optimasi Mesin Pencari. SEO merupakan 
adalah serangkaian upaya  yang dilakukan oleh seseorang pada sebuah website 
yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas sebuah halaman website menjadi 
lebih baik di mesin pencari, terutama Google. Dengan kata lain, SEO adalah suatu 
teknik untuk optimasi dan memaksimalkan nilai relevan halaman website agar 
meningkatkan ranking kata kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung 
dari Search engine  Google. Contoh kasusnya: Bila kita ingin membeli laptop, 
untuk mencari merk laptop, spesifikasi, dan harga dari laptop tersebut, kita tinggal 
mengetikkan kata kuncinya di mesin pencari (Google). Setelah kita menekan enter, 
maka mesin pencari akan menampilkan referensi situs yang menjual menjual laptop 
tersebut atau yang menampilkan merk, spesifikasi, dan harga dari laptop yang kita 
cari. Situs yang direferensikan akan muncul di posisi awal/halaman pertama dari 
mesin pencari karena berdasarkan SEO.

SEO berkaitan erat dengan SERP. Terkadang masih banyak yang keliru 
menerapkan istilah SERP. Untuk memahami istilah SERP, kita bisa mulai dengan 
mengetahui singkatan dari SERP, yaitu Search engine  Result Page, yang dalam 
bahasa Indonesia memiliki arti Halaman Hasil Pencarian Mesin Pencari. Jadi, SERP 
adalah halaman yang berisi hasil pencarian dari suatu kata kunci atau keyword 
pada mesin pencari seperti google, yahoo, bing, MSN, dan lain sebagainya. SERP 
ini bersifat dinamis. Contohnya jika kita ingin mencari sesuatu di mesin pencari 
Google, kemudian akan muncul hasil yang kita cari di halaman Google. Nah, hasil 
pencarian tersebutlah yang dinamakan SERP.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa SEO adalah Teknik 
Pencarian, sedangkan SERP adalah Hasilnya. Itulah perbedaan antara SEO dengan 
SERP. 

B.  Pengertian Seo On-page 
Dalam  SEO, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan agar website bisa 

naik peringkat dihasil pencarian dengan cepat. Untuk memudahkan praktiknya, 
SEO dibagi menjadi dua jenis, yaitu SEO on-page dan off-page. Di bagian ini, kita 
akan mempelajari pengertian SEO on-page. 

Istilah SEO on-page atau biasa disebut juga sebagai  On-page  SEO adalah 
serangkaian proses optimalisasi, optimalisasi dilakukan oleh  Website 
Owner  atau  Web Master. Proses optimalisasi konten  website  diharapkan bisa 
berpengaruh terhadap pengguna. Tidak hanya pengguna namun juga dalam mesin 

https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-seo/
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pencari. Setelah menggunakan rangkaian proses optimalisasi diharapkan kamu 
bisa menduduki pencarian halaman pertama.

SEO on-page seringkali dilupakan karena dianggap membutuhkan waktu 
yang lebih lama. Namun, kamu harus sedikit bersabar kalau hendak melakukan 
optimasi dengan SEO  on-page. Meskipun membutuhkan waktu yang lama tetapi 
efek yang dihasilkan cukup besar. Faktor luar memang mendukung adanya 
optimalisasi  website. Namun banyak orang melupakan bahwa dalam melakukan 
optimalisasi kamu terpengaruh pada faktor dalam. Kamu harus melakukan 
optimalisasi dari konten website kamu sendiri.

C.  Manfaat SEO On-Page
SEO masih menjadi salah satu tehnik yang efektif dan mendominasi pemasaran 

online serta dianggap sangat bermanfaat untuk menaikkan ranking website. 
Berikut beberapa manfaat dari SEO on-page :
1. Pencarian Lokal

Hasil pencarian lokal Google adalah hal yang sangat penting dalam hasil 
SEO era sekarang. Hasil pencarian lokal yang tinggi akan dicapai dengan 
menerapkan fitur SEO on-page seperti; lokasi dalam judul landing page, Google 
Map, rich snippets, sitemap lokasi GEO, dan lain-lain.

2. Pemasaran Murah dan Kuat
Website berpotensi mendapat kunjungan dari hasil pencarian organik 

Google dengan cara yang paling murah, yaitu dengan teknik struktur halaman. 
Peringkat halaman juga meningkat karena kata kunci yang ditentukan dengan 
jelas. 

3. Nilai Permanen
Nilai SEO permanen adalah aset yang didapatkan dari On-page SEO 

walaupun di sisi lain, pembuatan tautan ini membutuhkan biaya dan upaya 
konstan.

4. Menghemat Waktu
Jika dibandingkan dengan teknik SEO off-page, teknik SEO on-page mudah 

untuk di control, khususnya dalam mengikuti setiap pembaruan mesin pencari.
5. Tingkat Konversi Lebih baik

Dengan menggunakan SEO on-page yang layak dan lebih baik, maka akan 
memperbaiki peringkat dan tingkat konversi sebuah website. 

6. Meningkatkan RKPT
Optimalisasi deskripsi meta dan judul meta adalah bagian dari SEO on-

page . Hal ini juga mengarah pada peningkatan Rasio Klik-tayang untuk hasil 
organik. Dengan cara ini, sebuah website tidak hanya muncul di hasil pertama 
Google, tetapi juga dipastikan akan diklik oleh pengguna pada hasil tersebut.

7. Lebih Banyak Sumber Lalu Lintas Organik
Gambar dan video perlu dioptimalkan untuk meningkatkan  landing page 

yang tidak hanya menarik pengunjung dari hasil Penelusuran Google, tetapi 
juga dari gambar, video, atau bahkan YouTube Google.
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8. Kecepatan Halaman
Kecepatan halaman yang tinggi membuat optimasi SEO yang sempurna 

untuk sebuah website. Hal ini akan membawa kemungkinan peningkatan tingkat 
konversi website yang mengarah ke peringkat yang lebih tinggi.

D.  Keyword dalam SEO ON-PAGE
Keyword berarti sebuah kata-kata atau kalimat yang digunakan oleh pengguna 

internet dalam mendapatkan sebuah informasi.Kata kunci yang digunakan oleh 
para pengguna internet tersebut dapat berupa sebuah kata atau untaian kata yang 
panjang dalam membantu menemukan informasi yang dibutuhkan.
Jenis-jenis Keyword:
1. Short Tail Keyword

Short tail keyword merupakan jenis kata kunci yang menggunakan satu atau 
dua kata sebagai target pecarian pada search engine  (Google). Jenis keyword 
ini biasanya memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Jadi, keyword ini 
sangat sulit untuk dapat bersaing kecuali bila digunakan oleh para ahli yang 
memiliki ilmu SEO tinggi. Contoh keyword jenis ini adalah jasa SEO,  digital 
marketing, tips komputer, smartphone android, dan lain sebagainya.

2. Long Tail Keyword
Kata kunci ini biasanya terdiri lebih dari 3 kata. Long tail keyword juga 

diketahui sebagai kata turunan dari sebuah short tail keyword. Bagi pemula,  
keyword jenis ini lebih direkomendasikan karena tingkat persaingannya 
cenderung lebih rendah. Selain itu, keyword ini dapat memudahkan kita 
menguasai posisi teratas mesin pencari. Hanya saja kekurangan dari long tail 
keyword ini adalah trafik yang didapatkan tidak sebanyak short tail keyword. 
Tidak hanya itu, menemukan long tail keyword yang benar-benar bagus juga 
terbilang sulit.

3. Keyword Musiman
Keyword ini paling banyak digunakan pada momen-momen tertentu. Kata 

kunci satu ini dikenal baik oleh para pengguna website. Keyword ini hanya 
populer dalam waktu sesaat. Contohnya “hasil pertandingan Juventus vs Real 
Madrid”.

4. Keyword Abadi
Keyword jenis ini menjadi keyword yang paling banyak digunakan karena 

merupakan hal yang harus diketahui oleh para pengguna informasi. Kata kunci 
ini tidak akan basi ditelan zaman. Contohnya, seperti “jasa SEO indonesia, cara 
riset keyword, cara membuat artikel menarik”, dan lain sebagainya.

https://republikseo.net/digital-marketing/
https://republikseo.net/digital-marketing/
https://republikseo.net/
https://republikseo.net/cara-membuat-konten-berkualitas/
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E.  Cara Kerja SEO
Proses pengerjaan SEO tidak dapat selesai dilakukan dalam satu kali waktu 

saja. SEO adalah proses tiada akhir, yang artinya kita harus terus-menerus 
mengoptimasi website. Untuk melakukannya, kita harus memahami cara kerja 
mesin pencari dalam memberi peringkat terhadap website yang didasarkan pada 
kualifikasi atau persyaratan tertentu.
Di bawah ini akan dijelaskan cara kerja SEO:
1.  Crawling

Crawling atau perayapan adalah suatu proses mengambil semua halaman 
web yang terhubung pada  situs web tersebut. Tugas ini dilakukan oleh 
perangkat lunak yang disebut crawler/spider atau Google bot dalam mesin 
pencarian Google.

2.  Indexing
Indexing adalah proses pembuatan  indeks untuk semua halaman web 

yang telah diambil dan disimpan  ke dalam database mesin pencari. Proses 
pengindeksan ini merupakan identifikasi dari  kata-kata dan tulisan atau 
deskripsi yang menjadikan  halaman tersebut masuk dalam database mesin 
pencari dengan kata kunci tertentu.

3.  Processing
Pada saat mesin pencarian menerima permintaan mencari informasi 

tentang suatu keyword dari pengguna, contohnya ketika kita  mengetikkan kata 
kunci “belajar SEO” pada mesin pencari, maka mesin pencari akan memproses 
perintah tersebut dengan  membandingkan kata kunci “belajar SEO” kedalam 
request pencarian dengan halaman lainnya dari berbagai situs web yang telah 
terindeks pada database mesin pencari tersebut.

4. Calculating Relevancy
Suatu halaman web pastilah memiliki banyak kata kunci yang diinputkan ke 

dalam mesin pencari sehingga mesin pencari dapat melakukan proses pencarian 
dengan menghitung relevansi dari setiap halaman yang telah terindeks untuk 
setiap kata kunci yang diterima.

5. Retrieving Result
Langkah terakhir dalam sistem  mesin pencarian adalah mengambil hasil 

yang sangat relevan  dari kata kunci yang telah diproses sebelumnya untuk 
kemudian ditampilkan ke dalam daftar hasil mesin pencarian yang ada di 
browser. Setiap  bulannya, mesin pencarian seperti Google dan Yahoo! sering 
melakukan pembaharuan  terhadap puluhan algoritma yang berhubungan 
dengan teknik relevansi dalam menampilkan hasil pencarian. Hal itu dilakukan 
agar hasil pencarian yang ditampilkan benar-benar menampilkan hasil  yang 
tepat dan sesuai dengan kata kunci yang diinputkan.  Meskipun prinsip dasar 
dari sistem pencarian pada mesin pencari adalah sama, tetapi yang menjadi 
pembeda adalah  algoritma relevansi yang digunakan sehingga menyebabkan 
hasil mesin pencarian antara Google dan Yahoo! sedikit berbeda.
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F.  Optimalisasi Halaman SEO ON-PAGE 
Adapun cara optimasi website dengan SEO on-page adalah sebagai berikut:
1. Page Title/Judul Halaman

Judul merupakan daya tarik utama  Audience  untuk klik ke halaman Anda. 
Pastikan di setiap halaman website Anda memiliki judul yang unik dan terdiri 
dari keyword utama yang Anda inginkan.

2. Meta description/Meta Deskripsi
Meta deskripsi adalah 1-2 kalimat yang akan tampil dalam hasil pencarian. 

Deskripsi dari judul halaman yang telah dibuat. Buatlah Meta deskripsi yang 
relevan dan masukan keyword tambahan yang dinginkan.

3. Meta Tags
Masukkan banyak  keyword  yang relevan terhadap konten Anda di setiap 

halamannya.

Gambar 4. 1 Fitur Meta Tags
Sumber : Wordpress.com

4. URL yang Singkat
Gunakan URL yang singkat dan mengandung  keyword  karena hal ini akan 

mempengaruhi rangking website di mesin pencarian.
5. Relevan Keyword/Kata Kunci

Masukan beberapa  keyword  atau sebuah frase  keyword  dalam konten 
Anda yang relevan dengan  keyword  utama sehingga mesin pencari akan 
menganggap keywords utama Anda sangat penting.
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Gambar 4. 2 Memasukan Kata Kunci di Mesin Pencari
Sumber : Google.Com

6. Gambar Menarik
Tambahkan gambar atau foto agar website Anda terlihat menarik dan tidak 

membosankan. Gambar yang digunakan juga tentunya harus relevan dengan 
konten dan kompres gambar agar ukuran tidak terlalu besar.

7. Internal Link
Internal link   digunakan untuk menurunkan tingkat  bounce rate   yaitu 

pengunjung langsung keluar dari website Anda tanpa melakukan apapun. 
Dengan Internal Link, pengunjung dapat mudah berkunjung ke halaman lain di 
dalam website Anda.

8. Kecepatan Loading Website
Pengunjung lebih nyaman dengan website yang memiliki  loading  singkat. 

Jumlah  file, ukuran halaman, tema dan kualitas  hosting dapat mempengaruhi 
waktu loading website .

SEO on-page ini terkait dengan bahasa HTML, script blogger, atau PHP untuk 
WordPress, maka diperlukan pemahaman mengenai bahasa HTML, blogger tag, 
atau PHP agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan optimasi halaman. 
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Yoast SEO Plugin SEO CMS WordPress

Yoast SEO merupakan salah satu plugin SEO yang paling populer di kalangan 
pengguna CMS WordPress dengan konfigurasi dan penggunaan yang mudah dan 
praktis. Plugin ini mempunyai banyak fitur yang berguna untuk memudahkan 
blogger mengatur beberapa fungsi blog WordPress self hosting, utamanya yang 
berkaitan dengan SEO atau search engine  optimization.

Yoast SEO dapat diinstal di situs WordPress yang Anda hosting sendiri. 
Untungnya lagi, tools ini disediakan gratis. Yoast SEO dapat dioperasikan dengan 
mudah bahkan bagi seorang pemula di bidang SEO sekalipun. Tools dari WordPress 
ini juga yang paling komprehensif di antara tools sejenis lainnya. Memang tersedia 
juga versi premiumnya, tetapi pada dasarnya seluruh fungsi pentingnya terdapat 
di Yoast SEO yang gratis.

Adapun beda Fitur Yoast SEO Premium juga mempunyai  fitur-fitur 
tambahan selain  yang disediakan pada yoast SEO Gratis. Namun, Anda perlu 
mempertimbangkan juga untuk berlangganan Yoast SEO Premium dengan berbagai 
fitur dan keunggulannya sendiri.
Sumber : https://idcloudhost.com/kamus-hosting/yoast-seo/

JELAJAH INTERNET

Tambah terus wawasan kalian tentang Seo On-page dengan membuka beberapa 
website di bawah ini. 
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-seo/
https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-optimasi-seo-on-page/

https://idcloudhost.com/kamus-hosting/yoast-seo/
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-seo/
https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-optimasi-seo-on-page/
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RANGKUMAN

Dalam dunia internet ada istilah search engine  atau mesin pencari. Mesin 
pencari ini memiliki fungsi untuk menelusuri informasi yang ingin dicari. Hanya 
dengan mengetikan kata kunci atau keyword, maka kita dapat menemukan 
beberapa informasi yang dibutuhkan. Mesin pencari sendiri sangat berhubungan 
dengan SEO dan SERP. 

SEO (Search engine Optimization) adalah suatu teknik untuk optimasi dan 
memaksimalkan nilai relevan halaman website agar meningkatkan ranking kata 
kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search engine  Google. 
Sedangkan SERP (Search engine Result Page) adalah halaman yang berisi hasil 
pencarian dari suatu kata kunci atau keyword pada mesin pencari seperti google, 
yahoo, bing, MSN, dan lain sebagainya.

SEO On-page adalah faktor-faktor yang menentukan teroptimasi atau tidaknya 
website anda terhadap mesin pencari dilihat dari dalam websitenya sendiri. 
Beberapa manfaat dari SEO on-page, yaitu (1) Pencarian Lokal, (2) Pemasaran 
Murah dan Kuat, (3) Nilai Permanen, (4) Menghemat Waktu, (5) Tingkat Konversi 
Lebih baik, (6) Meningkatkan RKPT, (7) Lebih Banyak Sumber Lalu Lintas Organik, 
dan (8) Kecepatan Halaman. Adapun cara kerja CEO, yaitu (1) Crawling, (2) Indexing, 
(3)  Processing, (4) Calculating Relevancy, dan (5) Retrieving Result. 

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa yang dimaksud dengan SEO?
2. Apa perbedaan dari SEO dan SERP, coba jelaskan!
3. Salah satu cara kerja SEO adalah Retrieving Result, jelaskan apa yang dimaksud 

dengan Retrieving Result!
4. Jelaskan perbedaan manfaat dari SEO on-page dan SEO off-page!
5. Jelaskan menurut pendapatmu mengenai salah satu manfaaat dari SEO on-page 

yang dapat meningkatkan RKTP!

REFLEKSI

1. Setelah mempelajari bab 4, kamu pastinya akan paham tentang website  
on-page dan website off-page. Apakah pembelajaran dalam bahan ajar ini 
menyenangkan?

2. Materi apakah dalam bab ini yang membuat kamu tertarik untuk mempelajari 
lebih lanjut lagi?
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TUJUAN PEMBELAJARAN

KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat menjelaskan pengertian, 
teknik, dan faktor SEO off-page, mempresentasikan cara kerja dan keyword SEO 
off-page, dan membuat keyword SEO off-page

Backlink, Adwords, Off-Page SEO, Inbound Links, Anchor

BAB 
V

PETA KONSEP

SEO OFF-PAGE

SE
O

 O
FF

-P
A

G
E

Pengertian SEO off-page

Teknik SEO off-page

    Faktor SEO off-page yang  
mempengaruhi rangking website

Cara kerja SEO off-page

Aplikasi SEO off-page

    Manfaat SEO off-page

BAB V SEO OFF-PAGE
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PENDAHULUAN

Perhatikan gambar di bawah ini, dan Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar di 
bawah ini?

Gambar 5. 1 Aktifitas Media Sosial
Sumber : Google.Com Dan Blogspot.Com

Untuk meraih tujuan penggunaan SEO, yaitu untuk menempatkan sebuah website 
pada posisi teratas pada sebuah mesin pencari berdasarkan kata kunci tertentu, maka 
kita juga harus berusaha meningkatkan reputasi yang baik sehingga calon pelanggan 
berkeinginan untuk mengunjungi dan mempelajari lebih jauh mengenai website dan 
bisnis kita.

Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari SEO on-page yang menentukan 
kategori peringkat website pada mesin pencarian. Maka pada bab ini, kita akan 
mempelajari tentang SEO off-page yang akan menentukan tingkat kepopuleran suatu 
website. Dalam SEO off-page, kita akan lebih mengenal cara membangun link dari situs 
tertentu yang menuju ke situs kita yang berfungsi untuk meningkatkan popularitas 
website yang juga akan menjadi salah satu indikator yang menentukan posisi di mesin 
pencari.

TUGAS MANDIRI

1. Berikan alamat blog ke kelompok lain yang telah kamu buat pada pertemuan 
sebelumnya.

2. Buatlah sebuah komentar pada postingan blog kelompok lain dengan 
menyertakan link kelompok pribadi!

3. Share ke akun media sosial halaman blog tersebut!
4. Berikan tanggapan pada kelompok lain tentang blog yang telah mereka buat!
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A.  Pengertian SEO Off-Page
SEO off-page adalah langkah optimasi SEO yang dilakukan di luar konten 

atau website. Jika di SEO on-page hanya berkutat pada faktor-faktor SEO internal 
website, maka SEO off-page menuntut optimasi dari faktor-faktor eksternal. Faktor 
eksternal yang dimaksud di sini adalah dari inbound link/backlink hingga share di 
media sosial.

Melalui SEO off-page, proses optimasi website yang dilakukan webmaster 
atau pemilik website di luar dari website utama tersebut biasanya bisa berupa 
penggunaan backlink ke website utama dengan menggunakan kata kunci. Proses 
optimasi tersebut  dilakukan dengan didahului oleh proses optimasi  SEO off-
page sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan.

SEO off-page akan memberi tahu mesin pencari mengenai apa pendapat 
orang lain tentang situs kita. Jika sebuah website memiliki banyak tautan 
berharga yang mengarah kepada website tersebut, maka mesin pencari akan 
menganggap bahwa website itu memiliki konten-konten hebat yang akan 
memberikan informasi bermanfaat yang dibutuhkan oleh pencari informasi 
tersebut.

SEO off-page dinilai tak kalah penting disbanding dengan SEO on-page 
karena saat seseorang mencari informasi mengenai sebuah produk tertentu, 
biasanya orang tersebut sudah punya pendapat sendiri berdasarkan review, 
komentar, ataupun saran dari teman, keluarga, maupun informasi yang didapatkan 
secara online. Pada dasarnya, SEO off-page memberi tahu mesin pencari seperti 
Google bagaimana pendapat pengunjung mengenai suatu website yang dapat 
membantu website tersebut  menjadi website otoritas dengan meningkatkan 
visibilitas. 

B.  Faktor SEO OFF -PAGE 
Untuk mengoptimalkan SEO OFF-PAGE, kita harus menyebarkan link website 

tersebut ke seluruh internet. Dengan begitu, maka akan membangun jaringan 
website atau istilah mudahnya membangun backlink. Maka dari itu, kita memerlukan 
backlink yang berkualitas. 
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi SEO off-page:
1. Kualitas Backlink

Kualitas backlink adalah salah satu faktor yang mempengaruhi optimasi 
off-page SEO Anda. Jika website backlink berkualitas baik maka mesin pencari 
akan memberikan nilai yang besar terhadap backlink tersebut. Pastinya setiap 
website memiliki nilai yang berbeda. Untuk menilai apakah backlink tersebut 
berkualitas atau tidak, yaitu:
a. Reputasi website
b. Keaktifan website
c. Kesamaan topik
d. Penempatan backlink dalam website
e. Dofollow & nofollow
f. Kesamaan bahasa
g. Umur backlink
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2. Anchor Text
Anchor text merupakan teks yang dijadikan hyperlink untuk menuju ke 

website. Untuk mengoptimalkan off-page SEO sebaiknya kita memberikan 
anchor text sesuai dengan keyword link tersebut, sehingga  membantu mesin 
pencari untuk mengidentifikasi mengenai website tersebut dan mengetahui 
keyword yang akan diberi peringkat. Hanya saja, penggunaan anchor yang sama 
berulang-ulang tidak akan memberikan dampak positif lagi melainkan bisa 
mendapatkan penalti dari mesin pencari.

3. Jumlah Backlink
Semakin banyak backlink yang didapatkan oleh sebuah website, akan 

memberikan tambahan nilai pada website tersebut. Akan tetapi, pastikan 
backllink tersebut memiliki kualitas yang baik. Karena jika backlink tersebut 
tidak memiliki kualitas yang baik, maka backlink tersebut tidak akan terhitung 
oleh mesin pencari.

4. Keberagaman Backlink
Keberagaman backlink juga menjadi satu faktor penting. Pastikan backlink 

tersebut memiliki jenis yang beragam. Karena jika hanya menggunakan satu 
jenis backlink, maka hal tersebut tidak akan memberikan efek yang optimal. 
Berikut ini beberapa jenis backlink :
a. Contextual link
b. Blog comment
c. Directory

C.  Teknik SEO OFF-PAGE
Ada 2 metode teknik SEO off-page, yaitu: 
1. Metode kuno SEO off-page

a. Promosi Melalui Forum
 Meskipun tidak merugikan namun metode ini memakan waktu yang banyak. 

Anda diminta untuk menyebutkan brand Anda di berbagai forum yang sesuai 
dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Lebih baik Anda menghabiskan 
waktu untuk meningkatkan hal penting lainnya dalam bisnis Anda.

b. Memasukkan Website dalam Mesin Pencari
 Cara ini menjadi cara yang dulu umum digunakan untuk memastikan website 

Anda muncul dalam pencarian Google dan Bing. Namun, dengan semakin 
sulitnya algoritma mesin pencari, cara ini dianggap tidak lagi memberikan 
hasil.

c. Direktori Artikel
 Membuat konten untuk direktori artikel juga menjadi salah satu cara lama 

yang umum dilakukan dalam pemasaran konten. Namun kenyataannya 
kebanyakan orang tidak membaca website direktori ini karena artikelnya 
tidak berkualitas dan berisi hal-hal yang tidak relevan. Saat Google Panda 
muncul, website direktori ini merupakan kategori website pertama yang 
mengalami penurunan trafiic yang signifikan.
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d. Website Direktori
 Ini merupakan cara yang dulunya dianggap ampuh namun kini website ini 

dianggap tidak berguna. Website ini jarang dikunjungi karena Google kini 
telah menggantikan kegunaan website direktori dengan waktu pencarian 
yang lebih cepat.

e. Sosial Bookmarking
 Mengikuti forum sosial media seperti Reddit dan StumbleUpon akan 

memberikan hasil yang baik jika brand Anda menjadi viral, namun 
kesempatan ini sangat sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan website 
seperti ini di perbaharui dengan cepat sehingga jika Anda mengunggah 
sesuatu, postingan Anda bisa hilang keesokan harinya.

f. Penggunaan Sosial Media
 Mungkin menurut Anda semakin banyak sosial media yang Anda miliki 

semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan  traffic. Banyak sosial 
media yang tidak berkaitan dengan bisnis Anda. Anda memerlukan jaringan 
sosial yang berkaitan untuk membantu promosi yang baik.

 Fokuslah pada beberapa sosial media yang sesuai dengan bisnis And 
sehingga Anda bisa berkonsentrasi dengan pengikut Anda di sosial media 
tersebut.

2. Metode baru SEO off-page
a. Link Building
 Metode ini merupakan metode  off-page  yang paling populer dan efektif. 

Saat kita memberikan link eksternal suatu dalam konten, kita berusaha 
mengumpulkan  votes  sebanyak mungkin untuk menaikkan peringkat dan 
mengungguli kompetitor. Serupa dengan konten, kita harus memastikan 
untuk mendapatkan backlinks yang berkualitas. Backlinks yang banyak namun 
tidak berkualitas tidak lebih baik dibandingkan sedikit backlinks namun dari 
link yang berkualitas. Ada beberapa faktor yang menentukan kualitas sebuah 
link:
1) Website yang terpercaya
2) Konteks yang relevan dengan isi konten 
3) Popularitas dari backlinks
4) Teks untuk link harus mendeskripsikan konten dari link target dalam 

beberapa kata.
5) Link natural dan bukan berbentuk seperti java script.
 Natural link merupakan link yang paling disukai oleh mesin pencari. 

Natural link berarti website itu disukai oleh pemilik website lain dan 
memberikan link menuju website tersebut karena sesuai dengan isi 
konten mereka. Mendapatkan natural link memang tidaklah mudah. Cara 
terbaik adalah dengan mengunggah konten yang berkualitas yang layak 
dijadikan backlink di website. Jika kita menggunakan cara-cara lama yang 
hanya mementingkan kuantitas, bersiaplah untuk terkena penalti dari 
Google.

6) Guest Posting  adalah kita menulis di blog/website lain atau sebaliknya. 
Namun, ada baiknya kita melakukan ini tidak hanya untuk mendapatkan 
link dan jangan melakukannya terlalu sering.
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 Aturan penggunaan link building berubah setiap waktu dan mesin pencari 
pun berusaha menghindari penggunaan cara yang salah. Namun, jika kita 
menerapkan strategi yang baik tujuan penggunaan link building akan 
tercapai.

b. Media Sosial
 Hampir semua orang memiliki  media sosial. Selain untuk bersosialisasi dan 

bersenang-senang, media sosial ini juga bisa digunakan untuk off-page SEO. 
Ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan  traffic. Meskipun link yang 
ditemukan di media sosial biasanya adalah no-follow links, bukan berarti 
link tersebut tidak berharga. Mempromosikan brand di jejaring sosial dapat 
membantu menaikkan traffic yang cukup signifikan.

 Semakin banyak orang menemukan profil kita, semakin besar kesempatan 
mereka mengunjungi website kita tersebut. Media sosial bisa menjadi link 
ekstra yang mengarahkan calon pengunjung ke website melalui profil kita.

c. Local SEO
 Dengan semakin meningkatnya penggunaan smartphone dan koneksi 

internet yang semakin baik, metode Local SEO juga semakin populer.
 Meskipun terlihat serupa dengan SEO biasanya, kedua SEO ini sangat 

berbeda, di mana Local SEO berfokus pada memberikan hasil yang berkaitan 
berdasarkan lokasi pengguna saat itu.

 Untuk menggunakan Local SEO, gunakan Google Places for Business Page dan 
lengkapi semua informasi yang dibutuhkan serta sinkronisasi dengan akun 
Google+. Google baru-baru ini menyatakan bahwa 87% orang menggunakan 
ponsel mereka dalam perjalanan. Selain itu, 95% pengguna ponsel mencari 
informasi lokal melalui ponsel mereka.

D.  Faktor SEO OFF-PAGE yang Mempengaruhi Rangking Website
Berikut adalah beberapa faktor penting yang membantu metode off-page SEO 

dan menaikkan peringkat halaman:
1. Inbound Links

Dalam menaikkan peringkat sebuah website di mesin pencari, biasanya 
adalah dengan melihat banyaknya link yang ditujukan ke website tersebut.

Penggunaan hyperlink yang ditujukan ke website dihitung sebagai suara 
dukungan bagi website itu sendiri. Semakin banyak link menuju website 
tersebut, itu berarti semakin banyak suara dukungannya  di mata Google dan 
beberapa mesin pencari lainnya. Ada baiknya pula jika link tersebut berasal dari 
berbagai domain berbeda.

2. Anchor Text
Anchor text merupakan teks yang dijadikan hyperlink. Dalam 

meangaplikasikan off-page SEO, ada baiknya kamu memberi keyword yang sesuai 
untuk link tersebut yang membantu mesin pencari untuk mengidentifikasi 
mengenai website dan mengetahui keyword yang akan diberi peringkat.

Pastikan anchor text yang digunakan menggambarkan isi konten dari link 
yang diberikan. Gunakan juga anchor text yang bervariasi yang lebih disukai 
oleh algoritma terbaru dari Google.

https://www.google.com/business/
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3. Kualitas Link
Tidak semua link memiliki nilai yang sama. Link dari blog populer tidak 

akan sama nilainya dengan link dari blog pemula. Website yang biasanya 
dikategorikan sebagai website yang terpercaya biasanya merupakan:
a. Website dengan domain .edu atau .gov
b. Authority  website yang merupakan website besar yang selalu muncul 

berdasarkan keyword.
c. Website yang sudah ada sejak lama.
d. Website yang sesuai dengan topik konten tersebut.

Penggunaan beberapa link berkualitas tinggi dari situs yang termasuk 
kategori di atas lebih disukai dibandingkan memiliki 100 link tidak berkualitas.

4. Kecepatan Link Building
Kecepatan link building juga menjadi salah satu faktor penting dalam  SEO 

off-page. Namun, link building yang terlalu cepat juga akan dianggap tidak wajar 
oleh mesin pencari dan bisa berakibat penalti (terutama jika website tersebut 
masih tergolong baru).

Mesin pencari bisa mengetahui kecepatan link building yang baik sehingga 
mendapatkan 1.000 link berkualitas rendah dalam satu hari ketika website 
hanya berumur kurang dari sebulan tidak terlihat wajar.

E.  Aplikasi SEO OFF-PAGE
Untuk  melakukan sendiri SEO    website atau online shop, ada banyak aplikasi/

tools yang bisa kita gunakan untuk memudahkan proses SEO yang dilakukan, baik 
yang gratis ataupun yang berbayar. 

Berikut  aplikasi SEO off-page yang dapat digunakan agar hasil optimasi lebih 
maksimal:
1. Google Analytics

Google Analytics adalah sebuah layanan gratis dari Google untuk 
mengetahui statistik pengunjung dari sebuah website. Google Analytics dapat 
menelusuri pengunjung berdasarkan informasi halaman pengacu, termasuk 
mesin pencari, iklan, jaringan pay-per-click, e-mail marketing, dan juga tautan 
yang terkandung dalam dokumen PDF. Jika diintegrasikan dengan AdWords, 
Google Analytics juga bermanfaat untuk menganalisis efektfitas iklan AdWords 
yang dipasang di Google.

Dengan menggunakan Google Analytics kita dapat mengetahui iklan dan 
kata kunci apa yang mengarah pada situs web kita. Aplikasi Google Analytics 
dapat di akses melalui alamat  http://google.com/analytics/. Google Analytics 
juga digunakan untuk mengetahui kepadatan trafik dari website/blog. Dengan 
menggunakan Google Analytics seseorang dapat membuat report tentang 
trafik website/blog dalam jangka waktu harian, mingguan, atau bulanan. Untuk 
mendaftar pada Google Analytics, seseorang hanya perlu memiliki akun Google.

https://www.datamaya.com/seo-untuk-pemula-pemahaman-cara-kerja-dan-keuntungan/
http://google.com/analytics/
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Gambar 5. 2 Tampilan Dashboard Google Analytics
Sumber: Google Analytics

Aplikasi gratis ini (ada yang versi berbayar juga untuk enterprise) sangat 
berguna untuk mengetahui data-data visitor website, misalnya:
a. Jumlah page views
b. Jumlah new visitor
c. Jumlah returning visitor
d. Dari browser apa pengunjung website kamu berasal
e. Dari mana pengunjung website kamu berasal (dari Google, ketik langsung, 

atau dari referensi website lain)
f. Halaman apa yang dikunjungi dan berapa lama
g. Persentase bounce rate   di website 
h. Keyword yang mendatangkan visitor
Cara pakai:
Langkah yang dilakukan yaitu harus memiliki akun Google dulu untuk login 
dan melakukan validasi di website yang sedang dioptimasi. Untuk login Google 
Analytic bisa kunjungi  https://www.google.com/analytics dan saat artikel ini 
ditulis Google Analytics telah tersedia juga aplikasinya di Android dan iOS.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_rate
https://www.google.com/analytics
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2. Ahrefs 

Gambar 5. 3 Backlink Checker dari Ahrefs
Sumber : ahrefs.com

Backlink, alias link yang mengarah ke sebuah website, memiliki pengaruh 
yang sangat signifikan dalam SEO. Jika sebuah website mendapatkan backlink 
dalam jumlah yang banyak, berkualitas, dan relevan, maka semakin besar 
potensinya untuk bertengger di halaman 1 Google. Artinya, jika kompetitor 
Anda memiliki posisi yang bagus di Google, bisa jadi dia memiliki banyak 
backlink dari website lain. Nah, logika sederhananya, jika kita bisa mengetahui 
dari mana saja backlink tersebut berasal, kita juga bisa mendapatkan backlink 
yang sama dengan kompetitor kita.

Untuk itulah aplikasi untuk mengecek backlink ini digunakan. Beberapa 
fitur yang tersedia diantaranya (tergantung tool yang digunakan):
a. Mengetahui jumlah backlink kompetitor Anda dan dari mana saja sumbernya.
b. Mengetahui Domain Authority (DA) dan Page Authority (PA) dari backlink 

tersebut.
c. Mengetahui Page Rank (PR) dari backlink tersebut.
d. Mengetahui apakah backlink tersebut dofollow atau nofollow.
e. Mengetahui anchor text dari backlink tersebut
Beberapa tools backlink yang umumnya digunakan pelaku SEO:
a. Ahrefs (berbayar)
b. MOZ (berbayar)
c. SEM rush (berbayar)
d. Majestic SEO (berbayar)
e. Rank Signals (gratis)

https://ahrefs.com/
https://moz.com/
https://www.semrush.com/
https://www.ranksignals.com/
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3. Aplikasi untuk Cek Domain Authority (DA) dan Page Authority (PA)

Gambar 5. 4  Contoh add-on SEO dari MOZ untuk Cek Page Authority dan Domain Authority
Sumber : www.kompasiana.com

Domain Authority  dan  Page Authority  adalah sebuah sistem scoring 
(alogaritma) yang dikembangkan oleh perusahaan software SEO yang berbasis 
di Amerika, yaitu MOZ. Secara sederhana, jika sebuah website memiliki PA dan 
DA yang tinggi, maka semakin besar peluangnya untuk memiliki posisi yang 
bagus di Search engine. Lalu, buat apa mengetahui PA dan DA sebuah website? 
Hal ini berguna pada saat kita melakukan link building untuk SEO. Menurut 
Google, link berkualitas adalah link yang berasal dari website yang berkualitas 
juga. Nah, salah satu tolak ukur “berkualitas” ini adalah dilihat dari DA dan PA 
sebuah website.

Salah satu tool yang bisa dipakai adalah  add-on SEO dari MOZ   yang bisa 
dipasang di browser Chrome dan Mozilla secara gratis. Setelah add-on tersebut 
terpasang di browser Anda, maka Anda bisa langsung mengetahui PA dan DA 
sebuah website pada saat Anda mengunjunginya.

https://moz.com/tools/seo-toolbar
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4.  CopyScape 

Gambar 5. 5 Homepage CopyScape
Sumber : www.copyscape.com

Sejak update alogaritma Panda dari Google, konten jiplakan harus dihindari 
jika ingin melakukan SEO. Tapi kalau harus cek satu per satu apakah ada konten 
jiplakan di setiap halaman website tentu akan repot sekali. Dengan CopyScape, 
kamu cukup memasukkan URL website dan sistem akan melakukan pengecekan 
apakah ada halaman yang memiliki konten duplikat, atau malah sebaliknya, 
apakah ada website lain yang menjiplak konten kamu. Tool ini tersedia yang 
gratis (dengan fitur yang dibatasi) dan yang berbayar.

F.  Keuntungan SEO OFF-PAGE
1. Meningkatkan peringkat dalam pencarian google

Penggunaan SEO off-page akan meningkatkan perambatan mesin pencarian 
google sehingga memunculkan website pada halaman utama google. Semakin 
bagus teknik yang digunakan maka semakin cepat peningkatan posisi dalam 
pencarian google.

2. Meningkatkan Ranking Halaman Website
Page rank merupakan salah satu algoritma yang melakukan pemeringkatan 

website dalam laman pencarian google. Dengan algoritma ini dapat diketahui 
bagaimana posisi website dibandingkan dengan website lain baik secara 
nasional maupun global. Dengan demikian dapat diketahui juga bagimana 
popularitas website dibandingkan dengan website lain.

3. Mendapatkan unique visitor website
Unique Visitor merupakan jumlah pengunjung dari IP tertentu ke website 

pada kurun waktu tertentu. Banyaknya unique visitor menjadi salah satu tolok 
ukur penilaian akan keberhasilan sebuah website. Semakin banyak unique 
visitor maka akan semakin besar kemungkinan sebuah website untuk suskses.

http://www.copyscape.com
http://searchengineland.com/library/google/google-panda-update
http://copyscape.com/
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4. Reputasi website
Reputasi website adalah catatan tentang bagaimana kualitas website di 

laman pencarian Google. Untuk mengetahui reputasi sebuah website dapat 
dilakukan pengukuran terhadap baik dan buruknya sebuah website dalam 
pencarian google.

Pemantauan terhadap reputasi penting dilakukan untuk menjaga website 
agar terus menurus mendapat penilaian baik dalam pencarian google. Dengan 
reputasi yang baik akan membuat mesin pencari google dapat melakukan 
perambatan dengan cepat dan memunculkan pada halaman utama google. 
Namun jika sebaliknya google akan melakukan langkah-langkah untuk 
membatasi perambatan dan berakibat pada menurunnya kualitas website di 
laman pencarian google

CAKRAWALA

Google Menemukan Website Anda Melalui Backlink

Penjelasan termudah di balik pertanyaan “Mengapa backlink penting?” 
adalah itulah cara Google menemukan halaman baru untuk ditampilkan di hasil 
pencariannya. Mesin pencari Google akan selalu melakukan crawling untuk 
menemukan halaman yang paling relevan dengan kata kunci tertentu.

Seperti ketika manusia menggunakan peta untuk menemukan lokasi-lokasi 
baru, mesin pencari Google menggunakan backlink untuk menemukan halaman 
baru, melakukan crawling di halaman tersebut, untuk kemudian memasukkannya 
ke indeks Google.

Coba pikirkan hal ini. Anda akan lebih mudah menemukan lokasi baru yang 
terhubung dengan lokasi lainnya, bukan? Lokasi terpencil yang tidak terhubung 
dengan lokasi lainnya akan lebih sulit ditemukan. Begitu juga dengan halaman 
website. Halaman website yang tidak mendapatkan backlink dari website lainnya 
akan sulit ditemukan oleh Google.

Semakin banyak backlink yang Anda dapatkan, semakin mudah Google 
menemukan halaman website Anda. Namun, Anda juga harus mempertimbangkan 
kualitas backlink. Anda tidak bisa asal-asalan dalam mencari backlink. Sebab 
backlink tidak berkualitas bisa jadi malah merugikan website Anda.
Sumber : https://www.niagahoster.co.id/blog/backlink-berkualitas/

https://www.niagahoster.co.id/blog/backlink-berkualitas/
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JELAJAH INTERNET

Agar lebih memahami materi tentang Seo Off-page silahkan kalian mempelajari 
secara mandiri melalui internet. Di bawah ini adalah alamat website yang bisa 
kalian kunjungi untuk dijadikan referensi tambahan.
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-seo/#SEO_Off_Page
https://www.niagahoster.co.id/blog/optimasi-seo-off-page/

RANGKUMAN

Dalam mengoptimalkan SEO OFF-PAGE, menyebarkan link website tersebut 
ke seluruh internet adalah sebuah keharusan. Dengan begitu, akan membangun 
jaringan website atau istilah mudahnya membangun backlink.  Maka dari itu, 
backlink yang berkualitas hal yang diperlukan.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi SEO off-page adalah 
kualitas backlink. Kualitas backlink adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
optimasi offpage SEO, yaitu (1) Anchor Text (Anchor text merupakan teks yang 
dijadikan hyperlink untuk menuju ke website), (2) Jumlah Backlink, (3) Keberagaman 
Backlink.

Adapun 2 metode teknik SEO off-page, yaitu: (1) Metode kuno SEO off-page 
( Promosi Melalui Forum, Memasukkan Website dalam Mesin Pencari, Direktori 
Artikel, Website Direktori, Sosial Bookmarking, dan Penggunaan Sosial Media), (2) 
Metode baru SEO off-page (Link Building, Media Sosial, dan Local SEO).

https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-seo/#SEO_Off_Page
https://www.niagahoster.co.id/blog/optimasi-seo-off-page/
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PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Sebutkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi optimalisasi SEO on-page!
2. Apa yang dimaksud dengan Sosial Bookmarking?
3. Jelaskan pengertian dari Google Analytic!
4. Jelaskan perbedaan dari 2 metode dan SEO off-page!
5. Menurut pendapatmu, untuk melakukan sebuah bisnis online akan lebih 

optimal dalam mendapat keuntungan jika menggunakan teknik SOE off-page 
dengan metode baru atau kuno, jelaskan!

REFLEKSI

1. Setelah mempelajari bab 5, apakah kalian merasa puas dengan materi yang 
telah diberikan?

2. Hal baru apakah yang kamu dapatkan dalam pembelajaran ini?
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TUJUAN PEMBELAJARAN

KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab, ini siswa dapat mengidentifikasi bagian-
bagian e-mail, menjelaskan pengertian e-mail, cara kerja, serta kekurangan dan 
kelebihan e-mail, mendeskripsikan sejarah e-mail, dan membuat akun e-mail.

E-mail, Browser, Transfer, User Id, Bootname

BAB 
VI

PETA KONSEP

E-MAIL

E-
M

A
IL

Pengertian e-mail

Sejarah e-mail

Fungsi e-mail

Kelebihan dan kekurangan e-mail

Klasifikasi e-mail

Bagian-bagian e-mail

Cara kerja e-mail

Membuat e-mail

Mengelola e-mail

BAB VI E-MAIL
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PENDAHULUAN

Perhatikan gambar di bawah ini dan jawab pertanyaan berikut.
1. Berikan penjelasan dari gambar di bawah ini? 
2. Menurut kamu dari gambar di bawah ini logo mana yang paling sering kamu liat? 

Di mana saja kamu melihatnya?

Gambar 6. 1 Logo Penyedia E-mail
Sumber : www.seekpng.com

TUGAS MANDIRI

1. Buatlah kelompok minimal 4 orang dan pilihlah akun e-mail di bawah ini! 
Apple Main, Gmail, Outlook, Spark, Outlook, Yahoo, Polymail. Setiap kelompok 
tidak boleh sama dengan kelompok lain.

2. Setiap kelompok harus membuat langkah-langkah membuat akun e-mail 
tersebut!

3. Kemudian presentasikan di depan kelas kelebihan dan kekurangan 
menggunakan akun e-mail terebut dan jelaskan cara membuatnya!
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Seiring dengan perkembangan dalam menjelajahi dunia maya, mulai membangun 
bisnis online tak lepas dari kewajiban untuk membuat account e-mail. Semua yang 
berhubungan dengan registrasi di internet mewajibkan pengguna internet untuk 
memasukan alamat e-mail. Melalui e-mail kita dapat mengirimkan pesan secara 
elektronik yang dapat menjangkau keseluruh dunia. Pesan yang dikirim dapat berupa 
teks maupun gabungan dengan gambar.

A.  Pengertian E-mail
E-mail (Electronic Mail) adalah sebuah fasilitas komunikasi dalam internet 

yang berfungsi sebagai tempat atau alat untuk mengirim surat secara elektronik 
yang dapat menjangkau ke seluruh dunia.

B.  Sejarah E-mail
Bermula pada tahun 1968 di sebuah perusahaan yang bernama Olt Break and 

Newman (BBN), perusahaan ini dikontrak oleh Departemen Pertahanan AS untuk 
menciptakan sesuatu yang disebut ARPANET yang kemudian berubah menjadi 
internet. ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research Projects Agency 
Network yang bertujuan untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara 
institusi militer dan pendidikan satu sama lain. 

Kemudian pada tahun 1971, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson 
ditugaskan dalam proyek yang disebut SNDMSG. Penelitian ini diawali oleh 
eksperimen Ray terhadap SNDMSG yang bisa digunakan untuk meninggalkan pesan 
pada sebuah komputer sehingga orang lain yang memakai komputer itu dapat 
membaca pesan yang ditinggalkan. Lalu ia melanjutkan eksperimennya dengan 
menggunakan file protocol yang bernama CYPNET sehingga program SNDMSG tadi 
bisa mengirim pesan ke komputer lain yang berada di dalam jaringan ARPANET. 
Itulah awal terciptanya sebuah ‘e-mail’. Pesan e-mail yang pertama kali dikirim Ray 
merupakan e-mail yang pertama di dunia dikenal dengan “QWERTYUIOP”. Setelah 
itu, pada tahun 1972, Ray mengenalkan icon ‘ @ ‘ sebagai identitas e-mail untuk 
memisahkan user id dan domain sebuah alamat e-mail, yang berarti “at” atau 
“pada”. 

Pada tahun 1988, program e-mail pertama yang terbesar yang dapat digunakan 
oleh umum adalah Eudora. E-mail ini pertama kali ditulis oleh Steve Dorner. Pada 
saat itu ia adalah seorang karyawan di University of Illinois. Eudora diambil dari 
nama almarhum Eudora Welty, seorang penulis dari Amerika. Eudora adalah client 
E-mail pertama yang menyediakan antarmuka grafis. Pada saat pertama muncul 
e-mail ini bersifat gratis, meskipun kemudian setelah dibeli oleh Qualcomm pada 
tahun 1994, Eudora menjadi produk professional. 

Seperti aplikasi lain dalam web, Eudora adalah raja selama beberapa tahun, 
kemudian dengan cepat digantikan oleh client e-mail dari Netscape dan Internet 
Explorer. Kedua client e-mail tersebut menjadi popular tidak hanya karena mereka 
lebih baik dari Eudora, tetapi juga karena mereka disediakan secara cuma-cuma 
dengan web browser.
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C.  Fungsi E-Mail
1. Menerima Dan Mengirim Pesan

Keberadaan e-mail memungkinkan kita dapat menerima dan juga 
mengirimkan pesan dengan sangat cepat. Kecepatan dalam mengirim dan 
menerima e-mail tersebut sangat tergantung pada kecepatan jaringan internet 
di daerah setempat. Pesan yang bisa kita terima maupun kita kirim tidak hanya 
dalam bentuk teks saja, tetapi bisa dalam bentuk file dokumen, suara, video, 
gambar, hingga tautan.

2. Memiliki Identitas Diri di Dunia Maya
Dengan memiliki e-mail itu berarti orang tersebut menyimpan identitas diri 

di dunia maya. Saat pembuatan e-mail, kita harus memasukkan berbagai macam 
data yang dibutuhkan, seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga 
negara tempat tinggal. Dengan adanya informasi yang cukup detail tersebut, 
kita pun dapat menghubungi seseorang dengan mencantumkan alamat e-mail-
nya.

3. Salah Satu Cara Mendaftarkan Diri ke Sebuah Website
Seiring dengan semakin banyaknya situs-situs yang sinkron dengan alamat 

e-mail, kita pun dimudahkan dalam mendaftarkan akun kita pada beberapa 
situs tanpa harus mengisi halaman pendaftaran. Contohnya saat kita, bahkan 
cara mendaftar Adsense Youtube  pun kita tinggal daftar saja menggunakan 
akun pada e-mail yang kita gunakan. Pada umumnya, akun e-mail yang dapat 
disinkronkan dengan banyak situs adalah akun Gmail. Oleh sebab itu, memiliki 
akun Gmail saat ini dirasa cukup penting.

D.  Kelebihan dan Kekurangan dari E-Mail
1. Kelebihan dari Penggunaan E-Mail

a. Cepat
 Pesan yang dikirimkan melalui e-mail dapat sampai dalam hitungan menit 

bahkan detik tergantung kecepatan koneksi internet. Penerima dapat 
langsung membaca pesan yang dikirimkan lewat e-mail walaupun lokasi 
dirinya sedang terpisah sejauh ribuan kilometer dari si pengirim.  Hal ini 
dimungkinkan karena pesan e-mail dikirim menggunakan jaringan internet. 
Jaringan internet di dunia di masa sekarang terhubung satu dengan yang 
lainnya dengan koneksi fiber yang sangat cepat

b. Murah
 Pengguna yang ingin memiliki e-mail pribadi cukup bermodal akses koneksi 

dengan internet. Banyak sekali penyedia layanan e-mail gratis yang dapat 
menyediakan kemampuan mengirim, membaca, dan menyimpan e-mail 
dengan kapasitas yang sangat besar yakni sekitar 15 GB untuk Gmail. Seluruh 
layanan mulai dari mengirim, menerima, dan menyimpan e-mail dapat di 
peroleh dengan gratis. 

c. Praktis
 Berkirim surat melalui e-mail terasa sangat praktis. Kita dapat menyertakan 

foto, KTP, CV, Ijazah, dan lain-lain tanpa harus mencetak dokumen tersebut 
ataupun mengantri lama dan yang paling penting, data yang telah kita 

https://dosenit.com/ilmu-komputer/tips-trik/cara-mendaftar-adsense
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kirimkan akan tersimpan rapi pada halaman direktori e-mail kita. Jika 
sewaktu-waktu kita membutuhkannya lagi, dokumen tersebut dapat dengan 
mudah disertakan ulang untuk pengiriman ke e-mail lainnya.

d. Aman
 E-mail dapat diamankan dengan menggunakan password milik kita sendiri. 

Teknologi pengiriman e-mail yang ada sekarang juga menjamin bahwa e-mail 
kita terenkripsi dan hanya dapat dibaca oleh penerima e-mail yang kita tuju. 

e. Rapi
 E-mail yang kita kirimkan akan tersimpan dengan aman pada media 

penyimpanan yang sudah disediakan oleh penyedia layanan -e-mail. Kita 
juga dapat mengurutkan e-mail sesuai dengan tanggal masuk, pengirim, dan 
juga parameter lainnya. Bahkan e-mail yang masuk ke inbox kita bertahun-
tahun yang lalu pun dapat kita cari berdasarkan kata atau isi yang ada pada 
e-mail, ataupun tanggal pengimannya. 

2. Kekurangan dari Penggunaan E-Mail
a. Tergantung pada Koneksi Internet
 Saat tidak memiliki akses koneksi ke internet, kita tidak dapat mengirim 

ataupun membaca e-mail. Hal ini menjadi batasan bagi seseorang yang 
tinggal di daerah yang minim koneksi internet. Jika koneksi internet yang 
kita miliki lambat, maka ada kemungkinan pesan yang kita kirim akan 
lama ter-upload ke server dan menyebabkan lamanya proses pengiriman 
e-mail. Bahkan jika koneksi internet kita tergolong sangat lambat, akan ada 
kemungkinan bahwa e-mail kita akan gagal terkirim ke penerima. Hal ini juga 
berlaku untuk notifikasi penerimaan e-mail. Jika koneksi kita sangat lambat, 
kita akan terlambat menerima notifikasi mendapatkan e-mail baru sehingga 
e-mail yang telah sampai ke kita memiliki delay yang cukup lama.

b. Salah Kirim 
 Bila sampai kita salah mengirim e-mail, maka ini memungkinkan 

penyalahgunaan terhadap isi e-mail yang dikirim, terlebih lagi jika itu adalah 
dokumen-dokumen penting.

c. Tergantung Hardware untuk Mengakses E-Mail
 Jika pada suatu waktu hardware kita, baik itu tablet, komputer, ataupun 

laptop sedang bermasalah, kita tentu tidak dapat menggunakan e-mail. 
d. Tidak Semua Orang Bisa Menggunakan E-Mail
 Bagi yang pernah menemui orang yang tidak tahu sama sekali mengenai apa 

itu e-mail, baik itu orang tua, atasan, ataupun teman, kita harus menyadari 
bahwa memang masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apa itu 
e-mail dan bagaimana cara menggunakannya. Hal ini membuat kita tidak 
dapat bergantung pada e-mail setiap saat. 

E.  Klasifikasi E-Mail
1. Pop Mail/ E-Mail Berbasis SMTP

E-mail berbasis SMTP/POP (simple Mail Transfer Protocol/Post Office 
Protocol) adalah jenis e-mail yang dapat dibaca tanpa harus tersambung dengan 
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internet atau dapat dibaca dengan keadaan offline. Namun jenis e-mail ini tidak 
dapat diakses disembarang tempat dengan kata lain harus connect ke server 
SMTP/POP mail.

2. E-Mail Forwading
Alamat e-mail yang sebenarnya dapat disembunyikan dan tidak perlu 

memberi tahu jika memiliki e-mail baru.
3. E-Mail Berbasis Web

Web based e-mail adalah e-mail yang ditawarkan oleh berbagai website. 
Web based e-mail ini menggunakan browser seperti mozila firefox, internet 
explorer, dan web lainnya sebagai perantara ke e-mail. E-mail ini dapat diakses 
dari mana saja namun harus dalam keadaan online atau harus dalam keadaan 
tersambung dengan internet. Contohnya: yahoo!, mail, dan g-mail.

F.  Bagian E-Mail
Sebuah alamat e-mail terdiri dari dua bagian, yaitu:
1. User id

Sebuah e-mail diawali oleh tanda @. Tanda @ adalah user id yang 
menunjukan identitas pemilik e-mail. User id dapat berupa nama (nama pemilik/
nama instansi), singkatan nama, nickname (nama pendek/panggilan) dan nomor.

2. Domain Name (hostname)
Tempat dimana sebuah e-mail (E-mail server) disimpan ditunjukan oleh 

identitas domain. Domain name ditulis setelah user id. Contohnya gmail.com, 
yahoo.com dan lain-lain.

G.  Cara Kerja E-Mail
Sebenarnya cara kerja E-mail ini cukup sederhana. Sama seperti ketika kita 

menulis surat kepada orang lain. Bedanya, dengan E-mail kita bisa mengirim pesan 
lebih cepat dan dapat disertai dengan file tertentu yang ingin kita kirim juga.
Berikut ini adalah proses cara kerja e-mail secara singkat:
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Gambar 6. 2 Ilustrasi Cara Kerja E-Mail
Sumber : www.mail.google.com

1. Pemilik e-mail membuka e-mail-nya dan kemudian menuliskan isi pesan yang 
akan dikirim.

2. Selanjutnya, pengguna e-mail tersebut memberikan instruksi pada aplikasi 
e-mail untuk mengirimkan pesan pada alamat e-mail lainnya.

3. E-mail server akan mengidentifikasi alamat e-mail tujuan lalu mengirimkan 
pesan tersebut ke e-mail server lain yang lokasinya dekat dengan alamat tujuan. 
Terkadang sebuah e-mail dikirim melalui beberapa e-mail server tergantung 
rute yang dilaluinya.

4. Ketika pesan e-mail terkirim ke alamat e-mail penerima, maka isi pesan tersebut 
tersimpan di e-mail server sehingga penerima membukanya.

5. Saat penerima membuka pesan di kotak pos/inbok, maka aplikasi e-mail 
penerima akan meminta e-mail baru yang ada e-mail server lau mengunduhnya 
kedalam komputer si peneriam e-mail.

6. Selanjutnya penerima e-mail dapat melihat dan membaca isi pesan yang telah 
diunduh tadi



80 BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

MATERI PEMBELAJARAN

BISNIS ONLINE

H.  Cara Membuat E-Mail
Langkah-langkah membuat e-mail di akun Google.
1. Buka Gmail
 Buka alamat: https://gmail.com
2. Buat Akun Baru
 Klik Opsi lainnya > Buat akun
3. Isi Formulir Data Diri Beserta Nomor Telepon

Isi sesuai data pribadi, jangan lupa  buat sandi  yang mudah Anda ingat. 
Pada bagian pilih nama pengguna Anda, merupakan nama alamat E-mail anda 
nantinya. 

 Contoh berikut menggunakan nama:  paksoepojo@gmail.com 

Gambar 6. 3 Formulir e-mail

http://gmail.com/
mailto:paksoepojo@gmail.com
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4. Setujui Privasi dan Persyaratan
Baca baik-baik Privasi dan Persyaratan dari Google, jika anda setuju klik Saya 

Setuju. Jika tidak, maka proses membuat E-mail akan ditolak dan anda tidak 
akan mendapatkan akun E-mail. 

Gambar 6. 4 Privasi dan Persyaratan E-Mail

5. Memulai Menggunakan Gmail
Begitu kamu berhasil masuk saat pertamakali akan ada ucapan selamat 

datang. 
“Selamat! Kamu baru saja berhasil membuat langkah besar untuk memulai 

aktifitas online. Klik button ,Continue to Gmail”. Berikutnya akan muncul panduan 
singkat untuk menggunakan fitur-fitur di Gmail. Ikuti saja untuk mengetahui 
fitur terbaru atau close dengan cara klik tanda silang. 

  
Gambar 6.5 Pemberitahuan E-mail sukses dibuat
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I.  Cara Mengoperasikan E-Mail
1. Cara Mengelola E-mail

E-mail adalah alat yang hebat jika kita mempelajari bagaimana cara untuk 
mengelolanya. Mengelola e-mail dengan baik dapat meningkatkan produktivitas 
kita ketika berhadapan dengan kotak masuk, terutama jika jumlah pesan yang 
masuk cukup banyak.
Berikut ini adalah cara untuk mengelola e-mail seperti seorang ahli:
a. Mengatur Kerangka Waktu
 Seringkali kita membuang banyak waktu untuk membaca, menghapus, dan 

membalas e-mail. Dikarenakan hal tersebut, cobalah untuk menetapkan 
berapa lama waktu yang akan gunakan untuk mengecek e-mail setiap 
harinya, misalnya dengan menetapkan waktu pemeriksaan e-mail maksimal 
30 menit setiap pagi, siang, sore, dan malam, kecuali jika ada keperluan 
penting ataupun mendesak. 

b. Gunakan Gmail
 Dengan menggunakan e-mail berbasis web yang berbeda, maka itu berarti 

membuang waktu. Karenanya, akan lebih baik jika kita dalam beralih ke Gmail 
karena akan membuat kita  jauh lebih produktif. Kita dapat beralih ke Gmail 
tanpa mengubah alamat e-mail asli kita sebelumnya. Kami menganjurkan 
penggunaan Gmail, bukan sebagai penggemar mati-keras 

c. Prioritaskan Menggunakan Label/Folder
 Memilah mana surat penting dan mana yang tidak penting sangatlah penting. 

Jika kamu menggunakan Gmail, maka aturlah filter yang akan melakukan 
pekerjaan secara otomatis dengan menerapkan label atau re-routing mail 
yang masuk. Dari semua klien e-mail lain, ada folder yang dapat digunakan 
untuk memprioritaskan e-mail. Kamu dapat membuat folder bernama 
"teman", "Balas hari ini", dan lain sebagainya sehingga  ketika kamu 
membuka kotak masuk, maka e-mail yang masuk akan  segera berpindah ke 
masing-masing folder yang telah dibuat sebelumnya.

d. Jadilah Precise
 Berusalah untuk dapat menjawab e-mail dengan tepat dan to the point. 

Kamu bahkan bisa melewatkan 'Halo' dan 'Salam' jika surat itu tidak formal. 
Pelajarilah untuk menggunakan satu kalimat efektif. 

 Jika kamu menggunakan e-mail berbasis web dan Firefox sebagai browser, 
maka ada beberapa add-ons seperti E-mail Tempel yang dapat membantumu 
untuk menyisipkan teks berulang ke dalam e-mail dengan satu atau dua klik.

e. Menghapus E-mail yang Tidak Penting
 Dengan membaca beberapa baris isi dari sebuah e-mail, kamu dapat  dengan 

mudah menyimpulkan apakah e-mail itu layak dibaca. Jika tidak layak, kamu 
dapat langsung menghapusnya tanpa berpikir dua kali. Segera bertindak 
saat kamu pertama kali melihatnya, baik itu dengan langsung membalas 
ataupun menghapus.

f. Jangan Menunda Hingga Hari Berikutnya
 Cobalah untuk menyelesaikan membalas e-mail dan kliring kotak masuk 

dalam jangka waktu yang sudah kamu jadwalkan sebelumnya. Jika e-mail 
masuk  tertunda,  maka hari berikutnya menjadi jauh lebih sulit bagi untuk 
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untuk menyaring kotak masuk. Semakin lama ditunda, maka kotak masuk itu 
akan seperti bola salju yang semakin menggelinding akan menjadi  semakin 
besar.

 Ada Tips untuk pengguna Outlook: Jika e-mail yang diterima ingin diproses 
besok, klik kanan di atasnya dan tarik ke pad tugas. Jika kamu terus-menerus 
melakukannya, maka kamu akan memiliki daftar tugas yang baik untuk 
bekerja dari kotak masuk.

g. Cara Aman Menggunakan E-mail
 E-mail  adalah fasilitas komunikasi murah meriah, dengan e-mail kita bisa 

kirim terima pesan dalam bentuk teks, dokumen hingga file gambar, musik 
dan video. Akan tetapi, e-mail kadang disalahgunakan oleh beberapa pihak 
untuk dijadikan sebagai sarana iklan promosi yang tidak dikehendaki pemilik 
e-mail atau e-mail palsu yang berisi program tipuan. E-mail palsu seperti 
ini biasanya disebut  e-mail spam. Berikut adalah cara aman menggunakan 
e-mail:
1) Jangan lupa untuk selalu  Log Out  atau  Keluar  setiap kali kamu selesai 

menggunakan akun e-mail.
2) Hindari memakai fasilitas umum seperti warnet, kantor, sekolah, kampus, 

dan lain sebagainya, kecuali bila mendesak atau bila tidak memiliki 
koneksi internet pribadi.

3) Jangan ikut atau mendaftarkan e-mail pada program internet yg tidak 
jelas manfaatnya. Bila kamu mendaftar di situs tertentu dan ditawari 
untuk menerima informasi/berita yang tidak dikehendaki, sebaiknya 
jangan ikut atau hilangkan tanda centang program yang ditawarkan.

4) Hindari ikut program mailing list atau program berita dan iklan via e-mail, 
karena hanya akan membuat e-mail Anda penuh dengan e-mail spam 
(sampah). 

Bila akun e-mail kita sering menerima e-mail spam, kamu bisa menghentikannya 
dengan cara: 
a. Buka e-mail spam tersebut.
b. Klik link unsubscribe di bagian bawah e-mail. Bila link unsubscribe tidak ada, 

klik fasilitas Report Spam di akun yang terletak di bagian menu sebelah atas 
atau sebelah kiri.

c. Hindari menampilkan alamat e-mail di fasilitas umum, seperti forum, situs 
iklan baris, twitter, facebook, dsb.

d. Waspadai situs phishing. Situs phishing adalah situs palsu yang tampilannya 
menyerupai situs aslinya. Terkadang pemilik situs ini mengirimkan e-mail 
dan mengabarkan ada masalah dengan akun kita, serta meminta supaya kita 
segera login untuk konfirmasi. Jadi, sebelum login, pastikan alamat situs 
yang kamu ketik/browser sudah benar.

e. Setelah selesai menggunakan akun (E-mail, Facebook, Paypal, dan lain-lain), 
bersihkan history dan cache yang tersimpan di browser. 

f. Lengkapi komputer kamu dengan antivirus (terbaru), anti-malware (terbaru), 
dan deepfreeze.

http://articles-at.blogspot.com/2010/06/cara-membuat-email-serta-menggunakan.html
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CAKRAWALA

Yahoo, Akhir Tragis Raja Internet Era 1990-an

Yahoo sangat populer dan menjadi portal yang digunakan ratusan juta orang 
untuk mencari berita tentang apa pun dan informasi tentang cuaca. Pengguna 
internet memanfaatkan mesin pencari Yahoo, surat elektronik Yahoo (Yahoo Mail), 
pesan singkat Yahoo (Yahoo Messenger), dan Flickr (dokumentasi foto). Semua 
produk Yahoo menjadi tren dunia pada masa itu dan sukses mengubah dunia.

Namun, Yahoo tampaknya “menikmati zona nyaman” dan lupa berinovasi. 
Yahoo membiarkan setiap gelombang teknologi baru muncul dalam mesin pencari, 
media sosial, dan dunia bergerak (mobile) dan abai mengikuti perubahan keinginan 
pengguna internet.

Harga jual Yahoo hari ini menunjukkan bahwa masa kejayaan Yahoo sudah 
lama berakhir. Tahun 1998 ketika Google lahir, Yahoo menolak membeli Google 
dengan harga 1 miliar dollar AS. Tahun 2002, Yahoo menyadari kesalahannya dan 
menyatakan berminat membeli Google dengan harga 3 miliar dollar AS, tetapi 
pemilik Google mematok harga 5 miliar dollar AS, dan Yahoo menolak membeli 
Google seharga itu. Pada 2008 silam, sebenarnya Microsoft sudah bersedia 
membayar lebih dari 45 miliar dollar AS untuk membeli Yahoo, tetapi tawaran 
Microsoft itu ditolak oleh co-founder Yahoo, Jerry Yang. Dan pada 25 Juli 2016, 
harga Yahoo yang pernah bernilai 125 miliar dollar AS itu hanya 4,83 miliar dollar 
AS. Sungguh akhir yang ironis dan tragis bagi raja internet era 1990-an itu.
Sumber: https://robertadhiksp.net/2016/07/26/yahoo-akhir-tragis-raja-internet-era-1990-an/

JELAJAH INTERNET

Untuk menambah wawasan lebih jauh tentang e-mail kalian juga bisa mempelajari 
secara mandiri melalui internet. Berikut adalah beberapa website yang dapat kalian 
kunjungi:
https://belajargiat.id/e-mail/
https://www.studinews.co.id/pengertian-e-mail-sejarah-fungsi-cara-kerja-jenis-
jenis-manfaat/

https://robertadhiksp.net/2016/07/26/yahoo-akhir-tragis-raja-internet-era-1990-an/
https://belajargiat.id/email/
https://www.studinews.co.id/pengertian-email-sejarah-fungsi-cara-kerja-jenis-jenis-manfaat/
https://www.studinews.co.id/pengertian-email-sejarah-fungsi-cara-kerja-jenis-jenis-manfaat/
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RANGKUMAN

E-mail (Electronic Mail) adalah sebuah fasilitas komunikasi dalam internet 
yang berfungsi sebagai tempat atau alat untuk mengirim surat secara elektronik 
yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. E-mail memiliki fungsi, yaitu menerima 
dan mengirim pesan, memiliki identitas diri di dunia maya, dan salah satu cara 
mendaftarkan diri ke sebuah website.

E-mail memiliki 3 klasifikasi, yaitu (1) Pop mail/ E-mail berbasis SMTP(simple 
Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol) adalah jenis e-mail yang dapat dibaca 
tanpa harus tersambung dengan internet atau dapat dibaca dengan keadaan offline. 
(2) E-mail forwading adalah alamat e-mail yang dapat disembunyikan dan tidak 
perlu memberi tahu jika memiliki e-mail baru. (3) E-mail berbasis web, e-mail yang 
ditawarkan oleh berbagai website. Web based e-mail ini menggunakan browser 
seperti mozila firefox. Sebuah alamat e-mail harus terdiri dari user id dan domain.

Kelebihan dari sebuah alamat e-mail adalah cepat, murah, praktis, aman, 
dan rapi. Kekurangan dari sebuah alamat e-mail adalah tergantung pada koneksi 
internet yang dapat memungkinkan kemudahannya, ada kemungkinan salah kirim, 
tergantung hardware yang digunakan, dan tidak semua orang dapat menggunakan 
e-mail.

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa pengertian dari E-mail?
2. Jelaskan kelebihan dari E-mail yang lebih mengguntungkan dari pada 

meggunakan surat dalam memberikan informasi!
3. Apa fungsi dari e-mail Forwading?
4. Apa kelebihan e-mail marketing jika digunakan oleh pembisnis online, jelaskan 

menurut pendapatmu!
5. Bagaimana cara agar e-mail marketing terhindar dari spam?

REFLEKSI

1. Setelah kamu mempelajari bab 6 ini, materi manakah yang kamu senangi?
2. Di kegiatan pembelajaran manakah yang membuat kamu ingin lebih 

mendalami materi ini?
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Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat menjelaskan pengertian dan 
tipe e-mail marketing serta cara merancang desain e-mail marketing, dan membuat 
e-mail marketing untuk pemasaran online.

E-Mail Marketing,Whitelist, Blacklist

BAB 
VII E-MAIL MARKETING

TUJUAN PEMBELAJARAN

PETA KONSEP

KATA KUNCI

E-
M

A
IL

 M
A

RK
ET

IN
G

Mengenal E-mail Marketing

Tipe E-mail Marketing

Merancang Desain E-mail Marketing

Langkah-langkah pelaksanaan 
E-mail Marketing

BAB VII E-MAIL MARKETING
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PENDAHULUAN

Gambar 7. 1 e-marketing
sumber : www.google.com

Amati gambar-gambar di atas dan jawablah pertanyaan berikut secara lisan!
1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar tersebut?
2. Deskripsikan keterkaitan gambar di atas  dengan manfaat e-mail marketing?

Internet (E-mail) marketing merupakan bentuk usaha baru dalam memasarkan 
produk atau jasa serta membangun komunikasi dengan konsumen melalui internet. 
Penggunaan internet (E-mail) marketing sebagai media komunikasi pemasaran 
dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi terutama internet. 
Internet sudah mengubah wajah dunia saat ini, terutama dalam dunia bisnis, internet 
berkembang dengan cepat dan menjadi bagian paling penting dalam kehidupan 
masyarakat. Dengan bantuan internet manusia dapat terhubung dengan siapapun di 
berbagai belahan dunia bahkan tanpa harus mengenal satu sama lain terlebih dahulu. 
Kolaborasi antara komputer dan internet ini telah menghasilkan sesuatu yang baru, 
yang mampu menggeser cara manual menuju tatanan komunikasi dengan cara-cara 
digital.
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Perkembangan internet ini memberi banyak pergerseran dalam masyarakat 
terutama dalam bidang komunikasi. Bahkan perkembangan internet pun dari tahun ke 
tahun semakin meningkat penggunanya di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam 
hal bisnis perkembembagan internet memberi pergeseran dalam hal pemasaran. Hal 
ini membuat persaingan semakin ketat sehingga mendorong perusahaan menampilkan 
keunggulan dan kapabilitas yang lebih baik untuk dapat berkompetisi dalam industri 
dengan berbagai strategi pemasaran yang ada. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan 
memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menawarkan 
dengan harga yang menarik, dan membuatnya mudah didapat oleh pelanggan 
sehingga perlu adanya strategi pemasaran yang tepat untuk memasarakan dan 
menarik perhatian konsumen dan dibutuhkan inovasi yang baik untuk memenangkan 
persaingan dan mendapatkan tempat di benak para konsumen adanya persaingan 
yang ketat dalam dunia bisnis. 

Pada perkembangan komunikasi pemasaran internet marketing merupakan 
sarana yang sedang marak dibicarakan dan digunakan diseluruh daerah. Dewasa ini 
banyak pelaku bisnis mulai mengembangkan usaha-usaha yang dulu dikelola secara 
off-line mulai ke arah online. Di samping untuk menghemat biaya sekaligus untuk 
mempermudah para pelanggan dalam menikmati produk-produk yang ditawarkan. 
Para pelaku bisnis yang dulu menggunakan atau memasarkan produknya melalui 
toko nyata atau media konvesiaonal kini mulai beralih menggunakan internet sebagai 
media pemasaranya melalui online shop atau toko online, jejaring sosial, web, video 
ads, banner,dan lain-lain. 

PENDAHULUAN

TUGAS MANDIRI

1. Bahas materi yang ditugaskan secara berkelompok, kemudian buat 5 pertanyaan 
tentang materi tersebut!

2. Tukar pertanyaan tersebut dengan kelompok lain!
3. Setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang diterimanya sedangkan 

kelompok pembuat pertanyaan harus menanggapi jawaban dari kelompok 
tersebut.
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A.  Mengenal E-mail Marketing
E-mail marketing adalah salah satu strategi yang banyak dimanfaatkan 

perusahaan untuk melakukan pemasaran. Secara sederhana, strategi ini berarti 
penggunaan e-mail sebagai media marketing. 

E-mail marketing adalah cara yang paling efektif untuk membangun koneksi 
dengan calon pelanggan Anda dan mengarahkan mereka menjadi pelanggan setia 
Anda. Akan tetapi, sebelum kami memberi Anda panduan lengkap soal bagaimana 
membangun e-mail marketing Anda, Anda perlu diyakinkan terlebih dahulu akan 
mengapa e-mail marketing perlu dilakukan. Jadi, mengapa e-mail marketing 
penting untuk dilakukan? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Radicati 
Group, lebih dari 34% orang di seluruh dunia menggunakan surat elektronik 
semacam e-mail. Jumlah jelasnya sekitar 2,5 miliar orang. Jumlah pengguna e-mail 
ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,8 miliar pengguna dalam 2 tahun ke 
depan.

Lembaga riset tersebut juga memperhitungkan bahwa dunia mengirimkan 
sekitar 196 miliar e-mail setiap hari. Dari total 196 miliar e-mail ini, 109 miliar 
adalah e-mail bisnis. Jumlah yang besar? Sangat besar.

E-mail marketing juga cara yang bersifat personal untuk berkomunikasi dengan 
pelanggan. Tidak sembarang orang atau perusahaan mendapat suatu alamat e-mail. 
Jika mendapatkan alamat e-mail pun mereka mengirim sebuah pesan berdasarkan 
izin dari pengguna e-mail yang tertuju. Itulah mengapa pemasaran e-mail bekerja 
dengan sebaik-baiknya bila dipersonalisasi dengan lebih optimal. E-mail dapat 
disesuaikan dengan tindakan pelanggan sehingga setiap komunikasi bisa relevan 
dengan minat mereka.

E-mail dapat mencakup topik seperti perubahan di perusahaan, kesuksesan 
perusahaan, permintaan masukan atau saran dari pelanggan, dan masih banyak 
topik lainnya yang dapat  meningkatkan keterlibatan pelanggan  (customer 
engangement). Jika engangement perusahaan dengan customer meningkat, 
kemungkinan besar conversion rate meningkat juga.

Pada 1978 silam, e-mail marketing pertama diciptakan. Jenis marketing ini 
berhasil menghasilkan total pendapatan sebesar 13 juta dolar. Hal itu langsung 
menjadikannya salah satu metode marketing yang menjanjikan. Menurut HubSpot, 
e-mail marketing bukanlah spam ataupun kiriman salam dari teman lama. Jika ditarik 
pengertiannya, e-mail marketing adalah pertengahan di antara dua jenis e-mail 
tersebut.  Bila dimanfaatkan dengan benar, e-mail marketing bisa membantumu 
membangun relasi yang baik dengan customer. Namun, di saat yang bersamaan juga 
menyediakan informasi mengenai produkmu.
Kenapa E-mail Marketing Penting?

E-mail marketing, dibandingkan dengan metode marketing lain, memang sedikit 
lebih tradisional. Jenis pemasaran ini berbeda dengan media sosial marketing 
yang bisa membuat orang langsung mengomentari produk yang diberikan. Namun, 
dari segi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, teknik ini 
bisa dikatakan lebih tepat. Lewat teknik ini, kamu bisa merebut hati pelanggan 
dan membuat mereka jadi lebih setia.   Kelak, jika pelanggan sudah setia, maka ia 
tidak hanya akan membaca e-mail yang dikirimkan tentang sebuah produk. Mereka 

http://www.marketwired.com/press-release/the-radicati-group-releases-email-statistics-report-2017-2021-2193516.htm
http://www.marketwired.com/press-release/the-radicati-group-releases-email-statistics-report-2017-2021-2193516.htm
https://www.dewaweb.com/blog/keterlibatan-pelanggan/
https://www.dewaweb.com/blog/meningkatkan-website-conversion-rate-demi-kesuksesan-bisnis/
https://blog.hubspot.com/marketing/email-marketing-guide
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juga akan sabar menunggu kapan e-mail dari perusahaan datang mengenai produk 
terbaru.

E-mail marketing jadi penting karena memiliki potensi akuisisi konsumen baru 
yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Menurut WBR Digital, keberhasilan 
akusisi konsumen baru jenis ini mencapai 81%, jauh lebih besar ketimbang media 
sosial marketing yang bahkan hanya 51%. Hal terakhir yang membuat jenis ini 
penting adalah biaya yang murah. Menurut studi Direct Marketing Association, 
apabila sebuah e-mail seharga 1$ dikirimkan, ada potensi untuk mendapatkan 
keuntungan hingga 40$.
Strategi E-mail Marketing

Sebuah penelitian menyebut bahwa ada 3,8 miliar orang yang menggunakan 
e-mail saat ini. Ada juga penelitian lain yang menyebut e-mail marketing 40 kali 
lebih efektif dari Twitter dan Facebook. Bahkan, ada data yang menyebut jika 
pelanggan kerap langsung membeli produk, setelah ia membaca e-mail. Data ini 
menunjukkan bahwa e-mail marketing bisa menjadi salah satu cara marketing yang 
baik sekarang ini. Namun, untuk memanfaatkan e-mail marketing ini, tentu perlu 
beberapa strategi khusus. E-mail berbeda dengan platform media sosial, sehingga 
ia membutuhkan pendekatan yang berbeda.
1. Kenali Kebiasaan Calon Pelanggan 

Sama seperti jenis marketing yang lain, strategi pertamanya adalah 
mengenal kebiasaan calon pelanggan. Cari tahu persona calon pelangganmu 
dan pahami selera mereka. Jika ini sudah dilakukan, maka konten e-mail yang 
cocok untuk pelanggan bisa dibuat. 

2. Tetapkan Target Penjualan Lewat E-mail
Pertama-tama, riset dulu dalam industrimu berapa rata-rata penjualan yang 

berhasil dilakukan dari e-mail. Gunakan rata-rata tersebut sebagai patokan 
untuk menetapkan target penjualanmu. Kemudian, kamu juga memerlukan data 
penggunaan e-mail yang akurat agar bisa menetapkan target yang realistis. 

3. Kelompokkan User  
Kalau kamu sudah tau persona pelanggan dan target penjualanmu, saatnya 

untuk mengelompokkan  user  atau pelanggan ke dalam daftar tertentu. Kamu 
bisa mengelompokannya berdasarkan minat, usia, lokasi tempat tinggal, dan 
lain-lain. Mereka akan menerima e-mail khusus mengenai produk terbaru, 
tentunya yang sudah disesuaikan dengan profil kelompok tersebut.

4. Tentukan Jenis Campaign-mu
Sebelum mulai mengirimkan e-mail, tentukan dulu jenis  campaign  yang 

ingin dijalankan. Kampanye ini berkaitan dengan profil pelanggan dari daftar 
e-mail yang sudah kamu kelompokkan. Pastikan  campaign-mu  sudah sesuai 
dengan profil pelanggan yang kamu sasar. Jangan lupa, tentukan juga jadwal 
mengirim e-mail yang tepat bagi pelangganmu. Beri tahu pelangganmu dari 
awal e-mail apa saja yang akan dikirimkan dan seberapa sering mereka akan 
menerimanya. Ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan supaya 
mereka selalu ingat akan brand-mu.
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5. Evaluasi dan Ukur Hasilnya
Ukur hasil dari e-mail marketing yang sudah dijalankan. Setelah menerapkan 

berbagai strategi yang sudah dicontohkan di atas, ukuran keberhasilan harus 
segera ditetapkan.

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengukur keberhasilan 
e-mail marketing. Hal itu bisa dilakukan dengan menetapkan KPI yang jelas atau 
menggunakan metode A/B testin.

Ada beberapa aturan yang perlu dicatat dalam dunia e-mail marketing. Berikut 
penjelasannya.
1. CAN-SPAM Compliance

Pertama adalah CAN-SPAM Compliance. CAN-SPAM ini adalah singkatan 
dari Controlling the-Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing.  CAN-
SPAM mulai diterapkan pada 2003 silam. Tujuannya untuk melindungi hak 
pelanggan agar mereka tetap mendapatkan e-mail yang relevan. Dalam 
mengikuti aturan ini, perusahaan mesti mencantumkan banyak informasi. Di 
antaranya adalah nama dan alamat perusahaan, pencantuman link khusus dalam 
e-mail, penggunaan akun e-mail yang benar di kolom pengirim dan balas pesan, 
serta penulisan subjek yang berisikan isi e-mail.

2. GDPR Compliance
GDPR adalah singkatan dari General Data Protection Regulation.  E-mail 

regulation  ini diprediksi akan membina hubungan antara perusahaan dan 
pelanggan menjadi lebih tahan lama. Memang, dalam GDPR ini persyaratan 
yang harus dipenuhi lebih berat. Bahasa yang digunakan dalam e-mail tidak 
boleh bertele-tele. Data yang dibagikan dalam e-mail juga harus sesuai bisnis 
yang sedang digeluti perusahaan.   Selain itu, data yang digunakan juga harus 
disimpan dengan benar. Perusahaan juga harus menyertakan track record  mereka. 
Jika GDPR ini terpenuhi, perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari 
pelanggan.

Tips Menghindari E-mail Masuk Spam
Saat kamu menggunakan e-mail marketing, jangan sampai e-mail yang 

dikirimkan dianggap  spam. Ketika e-mail marketing yang dibuat perusahaan 
termasuk kategori  spam, hal itu akan mengganggu hubungan perusahaan 
dan pelanggan. Efektivitas dari e-mail marketing yang dibuat pun tak akan 
bisa diukur. Nah, agar e-mail marketing yang dibuat tidak menjadi  spam, ada 
beberapa cara yang bisa ditempuh.

Pertama, e-mail harus masuk  whitelist,  yang artinya berlawanan 
dengan  blacklist.  Yakinkan pelanggan agar tidak menandai e-mail dari 
perusahaanmu sebagai  spam. Pastikan juga agar pelanggan memasukkan 
alamat e-mail perusahaanmu ke dalam daftar kontak. Kamu bisa memberikan 
petunjuk ini di awal, yaitu setelah mereka mendaftarkan e-mail dan data diri.   
Kedua, jangan banyak menggunakan kata-kata yang termasuk dalam kata-
kata  spam  (salah satunya adalah, “Klik di bawah ini,”). Kata-kata ini biasanya 
akan mudah terdeteksi oleh Internet Service Provider (ISP). Ketiga, gunakan 
e-mail service provider yang terpercaya. Usahakan e-mail service provider yang 
dipakai adalah e-mail service provider yang dibuat oleh perusahaan ternama. 
Hal itu juga akan memengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan.
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B.  Tipe E-mail marketing
Sebagai pelaku usaha online, seseorang mungkin tidak menyadari jenis e-mail 

marketing apa yang gunakan sebagai media promosi. Ada beberapa tipe e-mail 
marketing yang dilakukan oleh para pengusaha online, di antaranya adalah direct 
e-mail, retention e-mail, dan beriklan di e-mail list orang lain. Berikut penjelasannya,
1. Direct E-mail

Direct e-mail adalah pesan yang dikirim ke list e-mail pelanggan di mana 
e-mail tersebut adalah berisi pesan penawaran atau promosi. Direct e-mail bisa 
dalam bentuk teks saja atau bisa juga dalam bentuk HTML yang berisi pesan 
dalam bentuk multimedia yang menarik. Cukup banyak pebisnis online yang 
keliru dalam memanfaatkan direct e-mail kepada pelanggan mereka dengan 
mengirim pesan penawaran/promosi dengan bertubi-tubi sehingga terkesan 
pesan e-mail tersebut berisi SPAM. Pendekatan yang salah (SPAM) kepada 
pelanggan atau calon pelanggan bisa berakibat buruk, misalnya pelanggan lama 
atau calon pelanggan akan menghapus alamat e-mail kita dari daftar White List 
mereka atau Unsubscribe.

2. Retention E-mail
Retention e-mail adalah e-mail yang  dikirimkan kepada pelanggan lama 

agar tetap terhubung dengan bisnis kita, ini sangat krusial bagi semua jenis 
bisnis. Isi pesan retention e-mail biasanya bertujuan untuk menjaga hubungan 
baik antara pengusaha dan para pelanggan mereka, ini adalah salah satu cara 
berbeda untuk menawarkan produk kita ke pelanggan. Dengan begitu, kita akan 
lebih mudah untuk memasarkan produk atau jasa baru kepada para pelanggan 
dengan pendekatan yang unik.

Bagi para pengusaha yang memasarkan produk atau jasa mereka secara 
online dan ingin terus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan mereka, 
maka harus mengirimkan e-mail secara teratur kepada para pelanggan dan 
subscriber. Retention e-mail tidak harus berisi pesan promosi, ada baiknya 
diselingi dengan tips dan informasi berharga yang memang penting untuk 
diketahui oleh para pelanggan. Pelanggan yang senang dengan isi emai akan 
terus loyal sehingga akan menumbuhkan bisnis terus menerus, tentunya ini 
sangat penting bagi semua pengusaha, terutama mereka yang punya bisnis di 
market yang kompetitif.

3. Beriklan di E-mail Orang Lain
Ini adalah salah satu bentuk marketing yang sangat efektif dalam pemasaran 

secara online. Bagi kita yang belum memiliki banyak e-mail list dan subscriber, 
kita bisa memanfaatkan e-mail list dari publisher lain dengan membayarkan 
sejumlah uang kepada mereka agar mau mengirimkan e-mail kepada list mereka 
di mana di dalam e-mail tersebut terdapat pesan promosi bisnis kita.

Cukup banyak pemilik produk yang berhasil memasarkan produk mereka 
dengan cara seperti ini. Mereka yang memiliki e-mail list yang cukup banyak 
biasanya akan bersedia memasarkan produk orang lain untuk mendapatkan 
keuntungan, baik itu dengan cara affiliasi ataupun dengan cara lain. Jadi jangan 
heran kalau ada pebisnis online yang bisa mendapatkan puluhan juta rupiah 
dalam satu hari dari internet dengan memanfaatkan e-mail marketing.
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C.  Merancang E-mail Marketing
Mendesain E-mail Marketing Campaign
Berikut cara agar e-mail marketing campaign Anda agar lebih menarik dan membuat 
calon konsumen tertarik.
1. Penggunaan Latar Belakang atau Background

Hal ini sangat mempengaruhi tampilan e-mail marketing Anda. Gunakanlah 
desain yang popular dan gunakan desain yang minimalis agar calon konsumen 
tidak bingung dan tidak salah fokus untuk membaca e-mail Anda.

2. Gunakan Tombol “Call to Action”
Ini merupakan hal yang penting, agar calon konsumen tahu, mau di bawa ke 

arah ke manakah mereka. Tombol ini bisa bertuliskan “Klik Disni” atau “Pelajari 
Selengkapnya”, dan ingat arahkan pada hyperlink yang tepat. Gunakan warna 
yang lebih mencolok namun tidak berkesan ‘nabrak’ dengan desain yang ada. 
Ini akan memancing calon konsumen untuk mencari tahu lebih lanjut.

3. Meminimalisir Penggunaan Text.
Kenapa? Secara awam orang akan cepat jenuh untuk membaca, calon 

konsumen akan lebih tertarik dengan melihat gambar visual, hindari kalimat 
yang terlalu basa-basi namun tetap jelas maksud dan tujuannya.

4. Styling
Gunakan style yang seirama dengan style website Anda atau tema perusahaan 

Anda. Selain untuk konsistensi, ini juga penting agar calon konsumen tahu 
perusahaan Anda bergerak dalam bidang apa.

5. Perhatikan Penggunaan Font
Memadupadankan font yang berbeda memang agak susah-susah gampang. 

Namun jika Anda menggemari seni tipografi, saatnya untuk menorehkan seni 
kedalam e-mail marketing Anda. Gunakan font yang unik, menarik, namun jelas 
untuk dibaca. Perhatikan tema yang diusung atau tema yang sedang berlangsung, 
misalkan hari raya atau perayaan khusus, Anda dapat menyesuaikan bentuk font 
dengan tema yang ada.

6. Tambahkan Link Perusahaan
Ini penting. Konsumen tidak akan lantas percaya dengan e-mail yang 

diterima tanpa mengetahui terlebih dahulu dari mana asal usul e-mail tersebut. 
Tambahkan link perusahaan Anda kedalam e-mail marketing Anda agar konsumen 
bisa mencari tahu perusahaan Anda dengan mengunjugi link tersebut. Selain 
untuk meningkatkan pengunjung website Anda, e-mail marketing yang Anda 
kirimpun juga di percaya keabsahannya.

7. Pastikan Pembaca Mudah dalam Membaca E-mail Marketing
Gunakan istilah-istilah yang mudah dipahami dan gunakan tanda baca yang 

sesuai. Serta pergunakanlah tanda baca untuk menunjukan poin-poin yang ada 
dalam e-mail Anda. Ini untuk mempermudah calon konsumen dalam memahami 
e-mail Anda.
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D.  Langkah-Langkah Pelaksanaan E-mail Marketing
Berikut adalah langkah-langkah membuat E-mail marketing:
1. Pilih E-Mail Marketing Tools yang Tepat

Dalam memulai  e-mail marketing, hal pertama yang harus dilakukan 
adalah memilih dan berlangganan  e-mail marketing tools. Melakukan hal ini 
akan memastikan kamu tidak perlu lagi mengirim e-mail satu persatu, namun 
mengirim banyak e-mail sekaligus. Tidak hanya itu saja, kebanyakan  e-mail 
marketing tools  menawarkan fitur lain seperti template, manajemen kontak, 
hingga fitur tracking e-mail, seperti yang dimiliki oleh MTARGET.

2. Kumpulkan Daftar Kontak
Setelah memilih e-mail marketing tools, yang selanjutnya perlu dilakukan 

mengumpulkan kontak yang akan dikirimi e-mail. Banyak sekali cara untuk 
mengumpulkan kontak, yang dapat dibaca  di sini. Mengumpulkan kontak 
memang tidak bisa dilakukan secara instan, semisal dengan cara membeli 
daftar e-mail.

3. Desain E-Mail Semenarik Mungkin
Buat desain e-mail semenarik mungkin. Manfaatkan template e-mail 

yang telah disediakan oleh e-mail marketing tools, seperti MTARGET. Salah satu 
keuntungan dari menggunakan MTARGET, yaitu setiap desain yang telah dibuat 
dapat tersimpan dalam template manager dan siap untuk diduplikasi kapanpun.

4. Tulis Konten E-Mail
Tujuan utama e-mail adalah agar  subscriber  memahami informasi yang 

dikehendaki. Akan tetapi, membuat konten yang persuasif tidak dapat dilakukan 
dengan sekali mencoba. Diperlukan proses latihan untuk membuat konten 
e-mail menjadi lebih persuasif.

Untuk memudahkan, kita dapat membagi e-mail ke dalam 3 bagian penting, 
yaitu:
a. Headline (apa yang Anda tawarkan)
b. Isi e-mail (keterangan bagaimana ‘headline’ dapat membantu pembaca)
c. Call to action (beritahu apa yang selanjutnya harus dilanjutkan pembaca)

5.  Tes Pengiriman E-Mail
Jika sudah memiliki e-mail yang siap dikirim (dengan desain dan konten 

menarik), tes e-mail sebelum mengirimnya ke seluruh  subscriber. Tujuannya 
adalah untuk mengecek apakah masih ada kesalahan atau kekurangan di dalam 
e-mail yang telah dibuat. Ini juga untuk melihat apakah e-mail yang dikirimkan 
akan masuk spam atau tidak. Jika semua sudah sempurna, lanjut ke langkah 
berikutnya.

6. Kirim E-Mail
Satu hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini adalah timing. Pertama 

memang diperlukan  research  untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk 
mengirim e-mail. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, pastikan untuk selalu 
konsisten ketika mengirim e-mail. 

https://mtarget.co/
https://blog.mtarget.co/bagaimana-cara-mendapatkan-email-list/
https://mtarget.co/
https://mtarget.co/
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CAKRAWALA

Constant Contact Penyedia Layanan E-mail Terbaik

Constant Contact adalah salah satu perangkat lunak pemasaran e-mail yang 
paling populer dan kuat yang tersedia di pasar. Dalam beberapa menit kamu dapat 
membuat kampanye pemasaran e-mail yang indah dengan memilih salah satu dari 
banyak template cantik mereka. Mereka juga menawarkan editor drag and drop 
yang mudah digunakan sehingga kamu dapat sepenuhnya menyesuaikan pesan 
agar sesuai dengan merek kamu.

Di sisi lain, mereka menawarkan sejumlah fitur yang berguna termasuk 
kemampuan untuk memantau keberhasilan kampanye e-mail kamu, itu dapat 
mengirim e-mail selamat datang otomatis untuk kamu, dan bahkan membantu 
kamu dalam menguji baris subjek untuk memastikan e-mail kamu dibuka
Sumber : https://www.constantcontact.com/global/home-page

JELAJAH INTERNET

Untuk memperdalam materi tentang E-mail marketing kalian juga bisa mempelajari 
secara mandiri melalui internet. Berikut adalah beberapa website yang dapat kalian 
kunjungi:
https://www.dewaweb.com/blog/e-mail-marketing/
https://qwords.com/blog/panduan-e-mail-marketing/

https://www.constantcontact.com/global/home-page
https://www.dewaweb.com/blog/email-marketing/
https://qwords.com/blog/panduan-email-marketing/
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RANGKUMAN

E-mail marketing adalah salah satu strategi yang banyak dimanfaatkan 
perusahaan untuk melakukan pemasaran. Secara sederhana, strategi ini berarti 
penggunaan e-mail sebagai media marketing. E-mail marketing adalah cara 
yang paling efektif untuk membangun koneksi dengan calon pelanggan dan 
mengarahkan mereka menjadi pelanggan setia. 

Adapun langkah-langkah dalam menarik konsumen, yaitu penggunaan 
latar belakang atau background, gunakan tombol “call to action”, meminimalisir 
penggunaan text, styling, perhatikan penggunaan font, tambahkan link perusahaan, 
dan pastikan pembaca mudah dalam membaca e-mail marketing.

TUGAS MANDIRI

1. Secara berkelompok, kumpulkan informasi dari internet materi tentang  E-mail 
Marketing!

2. Buat langkah-langkah  membuat  salah satu  e-mail marketing dalam bentuk 
power point!

3. Presentasikan hasil secara berkelompok di depan kelas!
4. Buat tutorial cara membuat e-mail marketing dalam sebuah video dan 

dikumpulkan kepada guru mapel!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apakah yang dimaksud dengan e-mail marketing?
2. Apa perbedaan dari e-mail dan e-mail marketing?
3. Keuntungan apa yang didapat dalam menggunakan e-mail marketing?
4. Jelaskan mengapa dalam membuat e-mail marketing dibutuhkan sebuah 

desain!
5. Buatlah product e-mail marketing bisnismu sendiri!

REFLEKSI

1. Setelam mempelajari bab 7, kamu tentu menjadi paham tentang melakukan 
bisnis online menggunakan e-mail marketing, apakah pembelajaran dalam 
bahan ajar ini menyenangkan?

2. Materi manakah yang sulit kamu pahami dalam pembelajaran ini ?
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SEMESTER GASAL

A.  Pilihan Ganda
Beri tanda silang (x) pada jawaban yang kamu anggap paling tepat.

1. Biaya pemasaran online sangat murah bila dibandingkan dengan pemasaran 
langsung, hal ini dijelaskan dalam pernyataan berikut ini… 
a. Membutuhkan ruang display luas dan penataan produk yang dapat terjangkau 

oleh pandangan
b.  Konsumen mencetak brosur dan pamflet untuk menyebarluaskan promosi
c. Tenaga pramuniaga sangat dibutuhkan sebagai salah satu penentu 

keberhasilan promosi dan penjualan
d. Menghubungkan konten marketing Anda dengan layanan sosial media untuk 

memperluas target pasar
e. Memilih koran dan tabloid sebagai alternatif media promosi yang digemari 

para pembaca

2. Proses memperkenalkan produk/jasa dan informasi yang dilakukan secara 
elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer berbasis internet merupakan 
pengertian dari..
a. Internet 
b. Iklan Online
c. Pemasaran Online
d. Marketing Content
e. AdBlock

3. E-mail yang berisi materi promosi yang ditujukan kepada kelompok pengguna 
internet melaui e-mail, untuk   mempromosikan suatu produk atau jasa disebut 
dengan....
a. Web Networking
b. Mailing List
c. E-mail Marketing      
d. E-Commerce
e. Online Advertising

4. Sebuah media online, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi 
secara sosial, berpartisipasi, berbagi informasi dan menciptakan isi meliputi 
jejaring sosial, grup dan dunia virtual merupakan pengertian dari....
a. Website                 
b. Media Massa
c. Elektronik Mail    
d. Media sosial
e. Online Shop

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL
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5. Pemasaran online memungkinkan untuk memetakan data tertentu dari target 
pasar seperti halnya gender, usia, dan lokasi, bahkan dapat menargetkan tingkat 
pendapatan tertentu, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Ini adalah salah satu 
manfaat pemasaran online dilihat dari aspek ....
a. Media yang digunakan
b. Sasaran Demografis
c. Efektifitas Biaya
d. Konversi Instan
e. Perubahan Konten yang Cepat

6. Keuntungan konsumen dalam pemasaran online salah satunya adalah kemudahan 
dalam memperoleh informasi mengenai produk yang mereka cari dengan 
mengetikkan sebuah kata kunci tertentu pada sebuah perangkat lunak layanan 
internet yang disebut....
a. Browser       
b. Iklan Online
c. Search engine              
d. E-mail Marketing
e. Google Advert

7. Begitu banyak media pilihan ketika memutuskan untuk melakukan pemasaran 
online. Berikut ini yang bukan merupakan media pemasaran online adalah...
a. Blogging                       
b. E-mail
c. Media sosial               
d. Wikipedia
e.  Newsletter

8. Meraih keyakinan konsumen sehingga berkeinginan untuk membeli suatu produk 
iklan online Anda dan konsumen berdiskusi langsung dengan Anda mengenai 
produk tersebut. Hal ini adalah salah satu cara kerja pemasaran online yang 
disebut…
a. Interest             
b.  New Comers
c. Action                          
d. Awareness
e. Desire

9. Yang dimaksud dengan internet adalah…
a. Kumpulan komputer yang saling terhubung dalam sebuah ruangan
b. Kumpulan komputer yang tidak terhubung dalam bentuk jaringan
c. Kumpulan komputer yang saling berhubungan dalam bentuk jaringan
d. Kumpulan komputer yang memiliki kecepatan proses yang sama
e. Kumpulan komputer yang dapat saling mengendalikan satu dengan yang lain
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10. Periklanan dengan menggunakan media internet dan layanannya, misalkan web 
dengan tujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi agar pelanggan 
tertarik dan membeli produk yang ditawarkan merupakan pengertian dari....
a. Pemasaran Online
b. Bisnis Online
c. Berita Online 
d. Iklan Online
e. Promosi Online 

11. Contoh WEB penyedia iklan gratis, yaitu...
a. www.babelprov.go.id
b. www.facebook.com
c. www.google.com
d. www.blogger.com
e. www.bukalapak.com

12. Kumpulan halaman yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan 
dengan hyperlink disebut ...
a. Media Online     
b. Newsletter
c. Website             
d. Iklan
e. Blog

13.  Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari website, yaitu ...
a.  Membuat pengumuman atau pemberitahuan
b. Memberikan pelayanan pada konsumen
c. Menerima masukkan dari pengunjung atau customer
d. Membagi dan mendistribusi file dan foto
e. Berkomunikasi langsung hanya dengan konsumen yang ada di Indonesia

14.  Situs membership, tetapi tidak berfokus pada friend relationship dan lebih 
berfokus sebagai tempat berdiskusi di Internet adalah website ...
a. Forum                                              
b. Blog
c. Networking                                        
d. Portal
e.  Search engine 

15. Website yang isi kontennya tidak dapat diubah secara langsung oleh end-user 
(pengguna tidak dapat langsung mengubah konten secara langsung menggunakan 
browser) disebut ...
a. Website dinamis                                 
b. Website statis
c. Website portal                                    

http://www.babelprov.go.id
http://www.facebook.com
http://www.google.com
http://www.blogger.com
http://www.bukalapak.com
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d. Website standar
e. Blog

16. Bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai 
posting) pada sebuah halaman web umum serta dapat diedit secara real time 
disebut ...
a. Website                                               
b. Website dinamis
c. Website statis                                     
d. Search engine 
e. Blog

17. Rangkaian karakter dengan format tertentu yang digunakan untuk 
merepresentasikan alamat atau sumber dokumen di internet disebut ...
a. Domain
b. Hosting
c. Template
d. Uniform resource locator
e.  Website

18. Suatu space atau tempat di internet yang digunakan untuk menyimpan data-data 
adalah ..
a. Domain
b. Hosting
c.  Template
d. Uniform resource locator
e. Website

19. Hosting IIX merupakan jenis server hosting untuk lokasi di ...
a. Indonesia                                            
b. Amerika
c. Singapura                                           
d. Afrika
e. Eropa

20. Salah satu kriteria yang digunakan untuk melihat seberapa cepat pengguna 
mendapatkan kembali kecakapan dalam menggunakan desain tersebut ketika 
kembali setelah beberapa waktu dalam penguku ran usability adalah ...
a. Efficiency                                             
b. Satisfaction
c.  Memorability                                      
d. Learnability
e.  Errors
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21. Bahasa pemrograman web yang paling dasar dalam pembuatan website adalah ...
a. Domain                                                
b. Script
c. URL                                                     
d. Hyperlink
e. HTML

22. Pola dari sebuah website yang sudah di desain dan disiapkan jadi, tinggal pakai, 
tinggal edit sedikit, lalu upload maka website sudah jadi dan bisa dinikmati oleh 
banyak orang disebut ...
a. Domain                                                
b. Hosting
c. Konten                                                 
d. Template
e. Design

23. Sebuah seni untuk memahami search engine  dan menggunakan pengetahuan 
tersebut untuk membuat sebuah website memiliki peringkat lebih tinggi di dalam 
search engine, merupakan pengertian dari...
a. Bisnis online                                                      
b. Blog
c. SERP                                                                     
d. Internet
e. SEO

24.   Kombinasi dari taktik dan strategi yang mencakup tetapi tidak dibatasi oleh 
optimalisasi informasi, kemudahan penggunaan, fokus pada konten, penargetan 
audiensi, desain, pengembangan situs, penelitiaan keyword, penempatan keyword, 
link building, sosial media marketing dan segala macam elemen marketing online 
maupun offline yang mendukung tujuan untuk menerima lebih banyak trafik dari 
searh engine merupakan definisi SEO menurut...
a. Neil Patel                                                           
b. Kotler
c. Danny Sulivan                                                  
d. Amstrong
e. Rand Fishkin

25. Suatu teknik optimasi SEO yang dipergunakan oleh seorang webmaster untuk 
mengoptimasi web atau blog mereka dengan cara legal dan tidak melanggar 
kebijakan yang ditetapkan oleh searh engine adalah...
a. SEO                                                        
b. SEO on page
c. SERP                                                                     
d. White hat SEO
e. Black hat SEO
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26. Search engine  Optimization (SEO) merupakan upaya untuk meraih peringkat 
utama di…
a. Website                                                              
b. Search engine  result page
c. Blog                                                                      
d. Situs bisnis lokal
e. Hasil pencarian search engine 

27. Sebuah optimasi mesin pencari yang dilakukan pada blog atau website yang 
dimaksud dari dalam blog itu sendiri adalah...
a.  SEO on page                                                     
b.  SEO off page
c. Search engine  optimization                        
d. White hat SEO
e. Black hat SEO

28. Arti dari keyword density dalam pengelolaan optimasi SEO untuk bisnis online 
adalah...
a. Kepadatan paragraf                                       
b. Kekuatan kata kunci
c. Kepadatan kata kunci                                   
d. Kunci kata dan paragraph
e.  Keunggulan kata kunci

29. Sebuah metode membuat backlink degan cara mengunjungi blog yang mempunyai 
trafik tinggi dan berkomentar diposting-an dengan manaruh URL blog atau website 
perusahaan disana disebut...
a. Blog walking                                                      
b. Sosial media
c. Website submitting                                       
d. Bertukar link
e. Sosial bookmarking

30. Dengan adanya peran SEO maka perusahaan akan benar-benar mendapatkan 
kunjungan  trafik lalulintas dari visitor/pengunjung sesuai dengan keyword sebagai 
target sasaran sehingga visitor yang berkunjung adalah murni ingin mendapatkan 
informasi produk atau jasa yang dijual merupakan salah satu manfaat SEO, yaitu...
a. Menghemat baiaya
b. Meningkatkan income
c. Visibilitas dan otoritas
d. Revenue atau ROI tinggi
e. SEO membutuhkan waktu yang panjang
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31. Berikut ini adalah kelebihan dari SEO terutama dalam bisnis online, kecuali...
a.  Meningkatkan peringkat dan traffic
b. Brand awareness meningkat
c. Visibilitas dan otoritas
d. Revenue atau ROI tinggi
e. SEO membutuhkan waktu yang panjang

32. Perhatikan pernyataan berikut :
1. SEO memerlukan kemampuan teknis yang rumit
2 . Mendapat visitor potensial sesuai dengan target keyword
3 . Sulitnya mengukur kesuksesan SEO
4 . Meningkatkan income/penghasilan
Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan kekurangan dari SEO adalah...
a. 1 dan 4                                                
b. 2 dan 4
c. 2 dan 3                                                
d. 1 dan 2
e. 1 dan 3

33. Backlink merupakan salah satu contoh dari...
a. SEO                                                                       
b. SEO off page
c. SERP                                                                     
d. Blogger
e. SEO on page

34. Tujuan dari dilakukannya optimasi SEO on page maupun optimasi SEO off page, 
yaitu...
a.  Memasarkan produk dengan brand ternama
b. Mengenalkan produk kepada masyarakat umum secara gratis
c.  Menempatkan sebuah situs web atau blog pada posisi teratas hasil pencarian
d. Membuat situ web terkenal dengan nilai jual yang tinggi
e. Memasarkan situs web kepada masyarakat umum

35. Kampanye SEO yang dilakukan dengan baik dan efisien akan memberikan dampak 
pada...
a. Meningkatkan ROI dan hasil investasi
b. Menurunnya ROI dan hasil investasi
c. Meningkatnya weakness a product company
d. Menurunkan weakness a product a company
e. Biaya produksi perusahaan
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36. Surat elektronik sudah mulai dipakai di tahun 1960-an. Pada saat itu Internet 
belum terbentuk, yang ada hanyalah kumpulan komputer yang terbentuk sebagai 
jaringan. Konsep e-mail pertama kali dikemukan oleh…
a.  Ray Tomlinson
b. Alexander
c. dr. Jon Winder
d. Willian Tomlison
e. Rafael Edison

37.   E-mail dapat dibedakan menjadi dua, yaitu E-mail berbasis SMTP dan ….
a. E-mail berbasis POP
b. E-mail Berbasis WEB
c. Ms Outlook Express
d.  Pegasus
e.  Netscape Communicator

38. Pesan yang dikirim ke list e-mail pelanggan dimana e-mail tersebut adalah berisi 
pesan penawaran atau promosi bisa dalam bentuk teks saja atau bisa juga dalam 
bentuk HTML yang berisi pesan dalam bentuk multimedia yang menarik  adalah 
pengertian dari salah satu tipe e-mail marketing, yaitu …
a. Direct Emai
b. Retention E-mail
c. Beriklan di E-mail Orang Lain
d. Blog
e. Iklan e-mail

39.  Di bawah ini faktor SEO off page yang mempengaruhi rangking  website adalah …
a. Kredibilitas Registrar Domain
b. Jumlah Pengunjung dan CTR
c. Alexa rank
d. Jawaban a.b.dan c benar
e. Jawaban a.b. dan c salah

40. Di bawah ini merupakan manfaat SEO on page, kecuali…
a. Menjadikan Website dapat dikenali oleh mesin pencari, seperti Google Search 

engine.
b. Menjadikan Website berada pada urutan teratas dalam pencarian di mesin 

pencari.
c. Menjadikan Website lebih relevan dengan pencarian menggunakan keyword 

tertentu.
d. Menjadikan Website lebih berkualitas dan bermanfaat bagi pengunjung.
e. Menaikkan minat pengunjung website di mesin pencari.

https://tribox.co.id/google-for-indonesia-2019-pesan-nadiem-makarim-dan-launching-4-inisiatif-google-dalam-memajukan-teknologi-di-indonesia/
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B.   ESSAY
Tulis jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan benar.

1. Jelaskan perbedaan antara Pemasaran Online dengan Pemasaran Offline!
2. Mengapa memiliki e-mail merupakan suatu keharusan bagi pengguna 

internet? Di platform manakah kamu telah membuat alamat e-mail? Jelaskan 
alasannya mengapa  kamu lebih memilih platform tersebut!

3. Jelaskan langkah-langkah merancang e-mail marketing!
4. Jelaskan langkah-langkah membuat website!
5. Bila kamu akan membuat sebuah toko online, berikan penjelasan mengenai 

platform yang akan kamu gunakan dan bagaimana cara kamu mempromosikan 
toko online tersebut! 
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Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat menjelaskan pengertian 
dan klasifikasi media sosial,  menjelaskan pemasaran online menggunakan media 
sosia, serta membuat akun media sosial dan mempresentasikan pembuatan akun 
media sosial

Blog, Micro Blog, Content, Situs Jejaring Sosial,Virtual Game Word

BAB 
VIII  MEDIA SOSIAL

TUJUAN PEMBELAJARAN

PETA KONSEP

KATA KUNCI

 M
ED

IA
 S

O
SI

A
L

Pengertian Media Sosial

Klasifikasi Media Sosial

Pemasaran Online Menggunakan 
Media Sosial

Langkah-langkah Membuat akun 
Media Sosial

BAB VIII MEDIA SOSIAL
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PENDAHULUAN

Gambar 8. 1 Jenis Pemasaran
Sumber: Garudacyber.Com

Amati gambar-gambar di atas dan jawablah pertanyaan berikut secara lisan!
1. Apa yang kamu ketahui dari gambar di atas kaitannya dengan pemasaran?
2. Sebutkan keuntungan dan kelebihan yang kamu ketahui dari sistem pemasaran 

online dan offline?
3. Pernahkah kamu berjualan secara online? Bila pernah sebutkan dan jelaskan apa 

kendala dan keuntungannya!

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang memiliki 
beragam pola hidup dan kebutuhan. Perilaku dan kekhasan masyarakat Indonesia 
ini membuat terbentuknya sebuah pola konsumsi yang beragam dan cenderung 
tinggi. Hal ini dikarenakan kategori bangsa Indonesia yang sedang berkembang, di 
mana negara berkembang menjadi salah satu sasaran utama para kapitalis untuk 
memperluas tonggak kekuasaannya, salah satunya dalam dunia marketing. Terpaan 
berbagai produk yang dirasa dapat meningkatkan kualitas diri di masyarakat akan 
langsung menjadi sasaran utama masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan tingkat 
konformitas masyarakat Indonesia sangat tinggi, mereka sangat ingin diterima oleh 
Iingkungan sehingga harus memiliki suatu interdepeden yang kuat.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh 
para pemasar. Dewasa ini, penggunaan teknologi komputer dan internet berkembang 
sangat pesat dan terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. 
Menurut data dari survey yang dilakukan oleh PT. TeIkom, grafik pertumbuhan 
pengguna internet di Indonesia adalah menunjukan grafik eksponsional, di mana 
pergerakannya mencapai rata-rata 5,7 juta orang selama lima tahun terakhir. Di akhir 
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tahun 2016 lalu, pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 111 juta orang. 
Melihat hal ini tentu para marketer semakin memperhatikan keberadaan masyarakat 
Indonesia dan mulai melakukan pemasaran dengan sistem viral marketing, di mana 
pemasar akan menggunakan berbagai aplikasi di dunia internet untuk melakukan 
pemasaran produknya.

PENDAHULUAN

TUGAS MANDIRI

1. Bahas materi yang ditugaskan secara berkelompok, kemudian buat 5 pertanyaan 
tentang materi tersebut!

2. Tukar pertanyaan tersebut dengan kelompok lain! 
3. Setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang diterimanya sedangkan 

kelompok pembuat pertanyaan harus menanggapi jawaban dari kelompok 
tersebut!
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A.  Pengertian Media Sosial
Dalam kehidupan sehari-hari,untuk mendapatkan sebuah informasi kita 

dapat menggunakan media sosial.dan disaat ini semakin lama semakin banyak 
yang menggunakan media sosial. Karena dengan menggunakan media sosial para 
penggunaakan lebih efisien dalam membangun sebuah hubungan
1. Pengertian Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, di mana para penggunanya dapat 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan mencipakan isi meliputi dari jenis-
jenis media sosial. Adapun pendapat lain bahwa media sosial adalah media 
online yang mendukung interaksi sosial menggunakan teknoligi yang berbasis 
web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

2. Pengertian Media Sosial Menurut para Ahli
a. Menurut Chris Garrett
 Media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan 

antara orang satu dengan orang yang lainnya yang memiliki kepentingan 
yang sama.

b. Menurut San Decker
 Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antara 

satu sama lain.
c. Menurut Marjorie Clayman
 Media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk 

mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya 
tidak mungkin.

d. Menurut Lisa Buyer
 Media sosial adalah sebagai bentuk hubungan masyarakan yang paling 

transparan, menarik, dan interaktif saat ini.
e. Menurut Antony Mayfield
 Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi 

ide, berkerjasaman, berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, 
berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan 
pasangan dan membangun sebuah komunikasi.

f. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlien
 Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang  

membangun web 2.0 ideologi dan teknologi dan yang memungkinkan 
penciptaan dan pertukaran user-generated content.

g. Menurut McGraw Hill Dictionary
 Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk 

berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar 
informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. 

 Media sosial juga merupakan bagian dari internet yang memiliki banyak 
fungsi, selain berfungsi sebagai tempat untuk berbagi informasi tapi 
juga bisa sebagai alat untuk bebisnis, salah satunya sebagai media yang 
digunakan untuk mempromosikan jasa maupun produk yang digunakan oleh 
pelaku usaha di media sosial.
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B.  Klasifikasi Media Sosial
Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi 

yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum 
internet,  weblog,  blog  sosial,  microblogging, wiki,  siniar, foto atau gambar, video, 
peringkat, dan bookmark  sosial. Dengan menerapkan satu set teori dalam bidang 
media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (self-
presentasi, self-disclosure), Kaplan dan Haenlein menciptakan skema atau klasifikasi 
untuk berbagai jenis media sosial (disampaikan dalam artikel Horizons Bisnis yang 
diterbitkan sepanjang tahun 2010).  Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis 
media sosial, yang dapat dilihat sebagai berikut
1. Proyek Kolaborasi

Situs web mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, 
menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di situs web ini. 
Contohnya: Wikipedia.

2. Blog dan Mikroblog 
Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di  blog  ini, 

seperti curhat (curahan hati) atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. 
Contohnya: Twitter.

3. Konten 
Para pengguna situs web ini saling berbagi konten-konten media, seperti 

video, gambar, dan buku-el (buku elektronik). Contohnya: YouTube.
4. Situs Jejaring Sosial 

Aplikasi yang di dalamnya terdapat "izin" bagi pengguna untuk dapat 
terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung 
dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa berbentuk foto-foto atau video. 
Contohnya: Facebook.

5. Virtual Game World
Dunia permainan virtual, merupakan replikasi "lingkungan" 3D (tiga 

dimensi),  user  atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang 
diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. 
Contohnya: permainan daring (online game).

6. Virtual Sosial World 
Dunia virtual sosial, yang di dalamnya seorang pengguna merasa hidup di 

dunia virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan lain orang. 
Namun,  Virtual sosial world   sifatnya lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan 
nyata/realistis.Contohnya second life.

C.  Pemasaran Online Menggunakan Media Sosial
Pemasaran menurut Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial 

di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Saat ini pemasaran 
tidak hanya dilakukan dengan cara memasang iklan di media massa (televisi dan 
radio) ataupun di media cetak seperti koran, majalah, dan sebagainya. Sesuai 
dengan perkembangan teknologi, yaitu internet. Pengusaha juga memanfaatkan 
teknologi baru tersebut sebagai media pemasaran yang baru yang biasa disebut 
dengan pemasaran internet/online.

https://id.wikipedia.org/wiki/Siniar
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://id.wikipedia.org/wiki/Second_life
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Pemasaran media online  pada dasarnya adalah kegiatan komunikasi pemasaran 
dengan  menggunakan  media Internet. Pada awalnya menggunakan halaman-
halaman berformat HTML yang bisa diakses oleh pengguna Internet. Itulah awal dari 
website yang kemudian menjadi ‘rumah kedua’ bagi perusahaan-perusahaan yang 
sudah eksis untuk menampilkan jati dirinya.  Pada perkembangannya pemasaran 
online  tidak hanya menggunakan media website, namun juga e-mail dan aplikasi-
aplikasi lain yang berjalan di atas protocol Internet. 

Selama bertahun-tahun kita telah merasakan perubahan yang paling 
dinamis dan revolusional dalam dunia pemasaran, yaitu periklanan dan promosi. 
Perubahan-perubahan tersebut didorong oleh perkembangan yang terjadi dalam 
hal teknologi yang telah mengarahkan dunia pemasaran kepada pertumbuhan 
komunikasi melalui media interaktif khususnya internet. Internet telah merubah 
cara perusahaan dalam mendesain dan mengimplementasikan keseluruhan 
strategi bisnis dan pemasaran mereka. Internet juga mempengaruhi program 
komunikasi pemasaran mereka.

Jutaan perusahaan baik perusahaan multinasional sampai bisnis lokal telah 
mengembangkan website untuk mempromosikan produk dan jasa mereka dengan 
cara menyediakan informasi untuk menciptakan interaksi dengan calon konsumen. 
Fasilitas interaktif yang ditawarkan internet adalah salah satu keuntungan yang 
utama. Berbeda dengan media tradisional di mana sangat menonjolkan bentuk 
komunikasi searah, sedangkan media digital seperti internet memngkinkan bentuk 
komunikasi dua arah.

Internet sebagai bagian dari program Komunikasi Pemasaran    dapat menjadi 
alat yang berguna dalam hal branding. Sangat disayangkan banyak perusahaan 
belum menemukan bagaimana menjadi brand yang sukses melalui internet. Virus 
dari sosial networking membuat pengguna internet atraktif dan pemasar berniat 
untuk menyebarkan informasi dari mulut ke mulut.

Terdapat banyak alasan mengapa internet menjadi alat pemasaran yang ideal. 
Internet bisa menjangkau jutaan orang tetapi juga masih bisa digunakan untuk 
mengejar target pasara yang terdiri dari sekelompok individu tertentu. 24 jam 
dalam 7 hari sangat menarik dan tidak terdapat batasan geografis. Menurut Internet 
Marketing for Dummies, internet adalah sarana yang ideal sekaligus yang terburuk 
untuk memasang iklan. Bagusnya adalah iklan online sangat mudah untuk melacak 
jumlah orang yang telah mengunjungi iklan yang dipasang. Segi buruknya adalah 
tidak bisa memastikan bahwa iklan tersebut langsung menghasilkan penjualan.

Pemasaran media online mulai populer sejalan dengan makin populernya 
penggunaan internet. Sebelum adanya pemasaran media online, kegiatan 
pemasaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya para perusahaan 
kecil atau yang baru bertumbuh tidak mampu melakukan aktivitas pemasaran 
secara optimal (Lasmadiarta, 2010:3).
Strategi Pemasaran Media Online

Strategi komunikasi pemasaran media online adalah melakukan aktivitas 
pemasaran dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh internet 
dengan tujuan meningkatkan hasil penjualan dan menjalin komunikasi yang lebih 
baik kepada pelanggan. Pemasaran dengan internet pada dasarnya memiliki 
konsep yang sama, walaupun menggunakan sarana yang berbeda-beda. Oleh 
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sebab itu aktivitas pemasaran dilakukan tetap berpedoman pada market, produk, 
website, trafik dan kredibilitas (Lasmadiarta, 2010:9-19).
Ada sejumlah alasan mengapa usaha mulai membidik pasar Internet, yaitu:
1. Para   penonton   televisi   mulai   berpindah   ke   Internet.   Karena   mereka   pindah 

maka media iklan harus mengikutinya, dengan asumsi bahwa tujuan pemasar 
manapun   adalah   untuk   menjangkau   target   audiensnya   secara   efektif   dan 
efisien. Para pemasar mengakui bahwa mereka harus melakukan penyesuaian 
perencanaan pemasarannya untuk mengejar terus meningkatnya jumlah 
orang yang   menghabiskan   waktu   di   depan   media   online,   seringkali   dengan 
meninggalkan media yang lain.

2. Untuk  membidik  pasar  internet  menggunakan  iklan  yang  dapat  di-update setiap  
waktu  dengan  biaya  minimal karena  itu  iklan-iklan  di  internet  selalu bisa tampil 
baru.

3. Pasar internet dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat 
besar dalam hitungan global.

4. Biaya  untuk  iklan  online  kadang-kadang  lebih  murah  dibandingkan  iklan televisi,  
koran,  atau  radio.  Media  beriklan  yang  disebutkan  belakangan  itu menjadi lebih 
mahal karena ditentukan oleh ruang yang akan dipakai, berapa hari (waktunya) 
iklan tersebut akan dimuat, serta pada berapa stasiun televisi dan koran lokal 
atau nasional iklan tersebut akan dipasang.

5. Iklan   di   internet   dapat   secara   efisien   menggunakan   konvergensi   teks,   audio, 
grafik, dan animasi. 

6. Internet sendiri sedang berkembang dengan pesatnya.
7. Kita dapat   membuat   iklan   secara   interaktif   dan   dibidikkan   ke kelompok-

kelompok tertentu dan atau perorangan.
Pengertian strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan 

mengenai bauran pemasaran, biaya marketing, dan alokasi pemasaran dalam 
kaitannya dengan kondisi persaingan dan keadaan lingkungan yang diharapkan. Dari 
pengertian manajemen dan strategi pemasaran di atas dapat disimpulkan bahwa 
manajemen strategi pemasaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan 
pengawasan terhadap strategi pemasaran. Dengan demikian, dalam manajemen 
strategi pemasaran terkandung makna perencanaan, pengorganisasian, dan 
pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemasaran yang meliputi bauran 
pemasaran, biaya pemasaran, dan alokasi pemasaran.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan pemasaran online, tentu 
saja dibutuhkan berbagai strategi. Berikut ini adalah beberapa strategi pemasaran 
online yang dapat diterapkan salah satunya, atau beberapa strategi secara simultan, 
baik oleh individu maupun perusahaan atau badan usaha.
1. Memiliki Situs Web atau Blog

Ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi agar pemasaran menggunakan 
media situs web atau blog dapat berjalan efektif dan efisien yang pada akhirnya 
tujuan dari pemasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan pemasaran 
dapat berupa peningkatan penjualan, peningkatan brand awareness, atau 
mengedukasi pasar.
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Syarat-syarat yang mesti dipenuhi web atau blog agar mampu menjadi 
media pemasaran online, antara lain desain yang menarik, tampilan yang 
memikat, sajian informasi yang lengkap, kenyamanan, dan kemudan untuk 
diakses.

2. Bergabung dalam Jaringan Sosial, Semisal Facebook dan Twitter
Jumlah pemilik akun di jaringan sosial tidak terbatas. Mereka berasal 

dari berbagai kalangan, kelompok usia, dan wilayah tempat tinggal. Di antara 
mereka tentu banyak yang berpotensi untuk disasar menjadi segmen pasar. 
Dengan memiliki akun di jaringan sosial, para pelaku bisnis akan terhubung 
dengan mereka dan dapat menjalin komunikasi secara intens serta melakukan 
kegiatan pemasaran.

3.  Online Advertising
Jenis online advertising, antara lain PPC dan CPM. PPC (Pay Per Click), yaitu 

seseorang atau badan usaha sebagai pemasang iklan hanya membayar iklan 
ketika ada orang yang mengklik iklan tersebut, sedangkan, CPM (Cost Per Million 
Impressions) adalah pengiklan membayar iklannya berdasarkan berapa kali 
iklan tersebut dilihat pengunjung.

Dampak Positif dan Negatif Pemasaran Media Online
1. Dampak Positif

a. Tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar.
b. Menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan toko offline.
c. Biaya operasional yang cenderung lebih murah dibandingkan pemasaran 

lainnya.
d. Waktu kerja pemasaran online yang tidak terbatas.
e. Mudahnya pelayanan yang diberikan kepada para konsumen.
f. Akan  membuat industri lebih  mudah  bereskspresi.
g. Secara  tidak  langsung  dapat  mengedukasi konsumen.

2. Dampak Negatif
 Bagi Konsumen

a. Penipuan.
b. Tidak sesuai dengan harapan.
c. Keterlambatan pengiriman.
d. Kesulitan transaksi.
e. Pelayanan buruk.

 Bagi Produsen
a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan.
b. Pencurian informasi rahasia yang berharga.
c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan.
d. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak.
e. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen.
f. Kerugian yang tidak terduga.

Contoh Pemasaran Media Online
Contoh yang saya ambil dari pemasaran media ini adalah sebuah bisnis online dari 
seorang penulis novel bernama Ollie di dalam novelnya yang berjudul “Alphawife” 
yang belum lama saya baca, yaitu www.kutukutubuku.com. Setelah saya buka alamat 

http://www.kutukutubuku.com/
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tersebut persis seperti dugaan saya bahwa bisnis online tersebut merupakan bisnis 
penjualan buku, novel, dan komik yang menggunakan pemasaran media online.
Berawal dari hobi baca buku dan merealisasikannya dengan membuat 
website  kutukutubuku.com  dengan tujuan untuk berbagi keajaiban sebuah buku 
dengan lebih banyak orang dengan janji pelayanan yang cepat serta pengiriman 
tanpa keringat, kami berharap tidak akan membuat pelanggan menunggu lebih 
lama untuk membaca buku murah namun berkualitas.
Cara belanja di toko buku online kutukutubuku.com ini adalah dengan cara:
1. Daftar jadi anggota Kutukutubuku.com (bagi yang belum daftar saja).
2. Login anggota di sebelah kanan atas homepage.
3. Cari buku  berdasarkan judul atau pengarang di kolom search maupun lewat 

kategori genre buku.
4. Untuk membeli, klik tombol BUY.
5. Di halaman Shopping Cart, konsumen dapat mengedit jumlah buku yang hendak 

dibeli atau mengeluarkan buku dari shopping cart dengan klik tulisan take out.
6. Untuk lanjut berbelanja, klik tombol CONTINUE SHOPPING.
7. Klik tombol CHECKOUT jika sudah selesai berbelanja.
8. Isi formulir data alamat pengiriman, pilih Cara Pembayaran, Gift Wrap Setting, 

dll. Klik PROCEED jika sudah selesai.
9. Di halaman Order Confirmation, cek ulang order, pastikan, jenis/jumlah buku, 

ongkos kirim dan alamat pengiriman sudah benar. Klik PROCEED lagi.
10. Selamat! Anda baru saja memesan buku dari kutukutubuku.com Order Receipt 

akan segera masuk ke e-mail Anda. Silahkan Cek e-mail segera.
11. Jika telah selesai membaca dan memastikan pesanan Anda sesuai dengan Order 

Receipt yang diterima pada e-mail Anda dan Anda telah melakukan pembayaran 
melalui transfer Bank BCA atau Mandiri, silahkan masukan data transfer pada 
form CONFIRM PAYMENT (bagi yang memilih melakukan pembayaran via transfer 
bank.

Berikut adalah cara untuk daftar menjadi anggota kutukutubuku.com:
1. Masuk ke halaman Pendaftaran Anggota Baru.
2. Isi formulir pendaftaran dengan jelas dan lengkap untuk menjamin pengiriman 

barang yang Anda pesan sampai di tangan Anda.
3. Klik SUBMIT.
4. Check e-mail Anda. Akan masuk e-mail aktivasi ke inbox Anda. Klik pada link di 

e-mail tersebut untuk mengaktifkan akun Anda.
5. Anda sudah menjadi member Kutukutubuku.com.
Untuk sistem pembayaran dan ongkos kirim :
Pembayaran adalah melalui :
1. Transfer Bank BCA atau MANDIRI
2. Western Union
3. Moneygram
Setelah selesai melakukan pembayaran, lakukan konfirmasi pembayaran segera.
Important Note:
Jika belum membayar lunas pesanan, maka paket tidak akan dikirim.
Jika memilih untuk membayar dengan transfer bank, silahkan perhatikan kembali 
Order Receipt yang diterima di e-mail Anda sebelum melakukan pembayaran, 
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kemudian setelah melakukan transfer via Bank BCA atau Mandiri segera isi data 
transfer pada form CONFIRM PAYMENT. 
Ongkos Kirim
1. Ongkos kirim untuk wilayah Jakarta: Rp. 6.000 ,-  (flat delivery)
2. Untuk ongkos kirim diluar wilayah Jakarta akan disesuaikan dengan tarif yang 

berlaku pada TIKI JNE. Cek pada website jasa pengiriman ynag kami pakai untuk 
lebih lengkapnya TIKI JNE.

D.  Langkah-langkah Membuat Akun Media Sosial
Langkah-Langkah Membuat Akun Facebook untuk Pemula

Media sosial adalah media online yang penggunanya dapat dengan mudah 
untuk ikut berpartisipasi, membagi cerita, momen kepada pengikutanya. Media 
sosial yang umum digunakan adalah blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual 
lainnya. Salah satu media sosial yang banyak digunakan adalah jejaring sosial 
seperti Facebook. Banyak yang beranggapan bahwa dengan memiliki jejaring 
sosial ini akan terlihat lebih keren dan tidak ketinggalan zaman. Pertumbuhan 
pengguna internet di Indonesia meningkat tajam dan berbanding lurus dengan 
pertumbuhan pengguna media online. Cara membuat jejaring sosial sangatlah 
mudah yang Anda butuhkan adalah alamat e-mail atau nomor telepon yang aktif. 
Untuk memiliki akun jejaring sosial seperti Facebook dapat Anda buat secara gratis 
tanpa dipungut biaya sedikitpun. Keuntungan mempunyai akun jejaring soaial 
salah satunya adalah memudahkan komunikasi dengan banyak orang di berbagai 
tempat. Berikut ini cara membuat akun Facebook untuk pemula:

1.  Buka Situs Facebook.com 
Pertama yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke situs Facebook.

com setelah itu Anda akan melihat tampilan layar seperti di bawah ini.

Gambar 8. 2 Tampilan Awal Facebook
Sumber : www.facebook.com

http://www.facebook.com


116 BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

MATERI PEMBELAJARAN

BISNIS ONLINE

Setelah itu Anda tinggal memasukkan data diri Anda seperti nama 
lengkap, tanggal lahir, alamat e-mail ataupun nomor telepon dan jenis kelamin 
Anda. Isi informasi tersebut dengan benar dan klik sign up atau daftar.Untuk 
memudahkan pengawasan Anda dapat mendaftarkan akun Facebook Anda 
dengan nomor handphone aktif sehingga setiap harinya anda dapat mengawasi 
melalui handphone Anda.

2. Temukan Teman Anda 
Setelah Anda sukses memiliki akun di Facebook langkah selanjutnya adalah 

menambahkan teman pada akun Facebook Anda. Langkah pertama adalah 
mencari teman yang terdapat pada daftar e-mail kita yang sudah memiliki akun 
Facebook. Anda juga dapat mencari teman anda melalui informasi tempat Anda 
bekerja atau sekolah hingga informasi dari tempat Anda tinggal.

Gambar 8. 3 Saran Pertemanan di Facebook
Sumber : www.facebook.com

Hati-hati dengan teman yang Anda pilih untuk ditambah dan orang-orang 
yang akan Anda  confirm friends requestnya untuk tetap menjaga privasi Anda 
sendiri. Bila perlu add dan confirm pada orang-orang yang betul-betul Anda kenal 
seperti keluarga atau teman kantor. 

3. Masukkan Foto Profil
Langkah selanjutnya adalah mengatur profil akun jejaring soasial. Anda 

dapat menggunakan foto untuk mengisi foto profil pada facebook Anda agar 
lebih mudah dikenali, cara mengganti foto profil Anda adalah dengan mengklik 
ikon kamera yang ada di pojok kiri bawah pada foto profil Anda. Atur tampilan 
profil facebook dengan mengganti header agar lebih menarik. Anda dapat 
mengganti header dengan mengklik ikon kamera pada bagian kiri atas foto 
profil Anda.

http://www.facebook.com
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Gambar 8. 4 Tampilan Profil Facebook
Sumber : www.facebook.com

4. Atur Biodata Anda dengan Benar
Isi biodata Anda pada about  dengan benar. Masukkan informasi mengenai 

tempat kerja atau sekolah Anda, kota tempat Anda tinggal, hingga status diri 
Anda sendiri. Ada baiknya mengisi biodata ini dengan jujur agar orang lain 
mudah mengenal Anda. Informasi yang Anda masukkan akan membantu Anda 
untuk menemukan teman Anda lainnya. Oleh karena itu, isi lah biodata dengan 
informasi yang jujur.
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Gambar 8. 5 Tampilan Bio Facebook
Sumber : www.facebook.com

Membuat akun pada jejaring sosial bukan hal yang sulit. Dengan koneksi 
internet dan gadget maka Anda dapat berinteraksi di mana saja. Jejaring sosial 
terutama Facebook memiliki beberapa kelebihan dan beberapa hal penting yang 
harus diperhatikan dibanding jejaring sosial lainnya, yaitu:
1. Sebagai Tempat Berbagi atau Share Momen

Jika Anda sedang merasa senang, sedih, marah, memiliki kabar terbaru yang 
sedih atau menggembirakan, Anda dapat membaginya dengan teman-teman 
Anda di akun Facebook milik Anda, baik berupa foto,  video, atau pun artikel. 
Banyak artikel bohong di Facebook, oleh karena itu berhati-hatilah dalam 
memilih sumber informasi yang akan Anda bagikan, usahakan berita tersebut 
berasal dari sumber terpercaya.

2. Media Silaturahmi
Facebook memiliki jangkauan koneksi yang luas, jadi Anda dapat 

berkomunikasi dengan keluarga yang misalnya tinggal di pulau berbeda ataupun 
yang berada di luar negeri. Anda dapat memanfaatkan fasilitas chatt yang ada di 
Facebook. Anda juga dapat menggunakan video chatt untuk menghubungi orang 
terdekat Anda yang sedang berada jauh.

3.  Media  Bisnis
Bagi Anda yang mempunyai usaha ataupun ingin membuka usaha, media 

sosial marketing merupakan hal yang sedang banyak dilakukan para pembisnis! 
Anda tinggal membuka akun untuk produk atau memposting barang jualan 
Anda pada akun Facebook milik Anda. Selain berjualan Anda juga bisa membeli 
barang secara online melalui Facebook. Anda hanya perlu mencari akun yang 
menjual barang yang Anda cari, lalu bayar barang dan barang akan segera 
diantar, mudah bukan?
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4. Sarana Hiburan
Facebook menawarkan berbaga macam aplikasi  game  dengan berbagai 

kategori. Anda hanya tinggal memilih  game  yang Anda suka, Anda juga bisa 
menggundang teman untuk bermain bersama dengan Anda. Bila dulu Anda 
hanya dapat menggunakan laptop untuk bermain, sekarang Anda dapat 
menggunakan smartphone untuk memainkan permainan di Facebook.

5.  Media Informasi
 Bila Anda menyukai hobi memasak, Anda dapat bergabung dengan grup 

memasak. Di grup tersebut Anda akan mempelajari resep-resep baru dan trik 
seputar memasak yang dibagikan oleh para pengguna grup lainnya. Terdapat 
banyak informasi tentang dunia memasak yang dapat Anda ketahui dan Anda 
juga dapat berdiskusi bersama teman di grup tersebut. Bila Anda mempunyai 
hobi lain Anda juga dapat bergabung atau membuat grup di Facebook.

6. Mendapat Jodoh
Banyak yang mendapatkan jodoh dengan mulai dari Facebook, awalnya 

berteman melalui jejaring sosial dan akhirnya menikah.Walaupun ada yang 
mendapatkan jodohnya melalui Facebook,tetapi ada juga yang menggunakan 
Facebook untuk kejahatan. Mungkin Anda pernah mendengar kasus pemerkosaan 
pada gadis yang baru bertemu dengan teman Facebooknya. Berhati-hatilah 
dalam memilih teman, bertemanlah dengan orang sudah cukup Anda kenal bila 
Anda ingin berteman dengan orang baru. Pastikan latar belakang orang tersebut 
baik sehingga Anda terhindar dari kejahatan dunia maya. 

Memiliki Facebook mempunyai beberapa keuntungan dan kekurangan yang 
harus Anda perhatikan. Salah satu kekurangannya adalah banyaknya notifikasi yang 
akan membuat akun Anda sibuk sehingga ada risiko kejahatan seperti penipuan 
yang dapat membahayakan Anda. Selain itu, perhatikan postingan yang akan 
Anda kirim, jangan menyinggung perasaan seseorang karena Anda dapat dituntun 
hukuman pencemaran nama baik. Hacker merupakan faktor lain yang harus Anda 
perhatikan, gunakan password Facebook yang tidak mudah ditebak seperti tanggal 
ulang tahun, kode pasword tersebut akan sangat mudah diketahui oleh  hacker. 
Selain itu, jangan memasukkan password Facebook Anda pada situs lain selain 
website resmi Facebook, agar Anda terhindar dari kejahatan  phising. Bila Anda 
menggunakan warnet untuk mengakses akun Facebook Anda, jangan lupa untuk 
sign out atau keluar dari akun Facebook Anda setelah selesai menggunakannya.
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CAKRAWALA

Youtube, Media Sosial yang Paling Sering Digunakan di Indonesia

Youtube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial 
di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Persentase pengguna yang mengakses 
Youtube mencapai 88%. Media sosial yang paling sering diakses selanjutnya 
adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram 79%. 
Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk 
mengakses sosial media selama 3 jam 26 menit. Total pengguna aktif sosial media 
sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. 99% pengguna media 
sosial berselancar melalui ponsel.
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-

di-indonesia

JELAJAH INTERNET

Agar lebih memahami materi tentang media sosial silahkan kalian mempelajari 
secara mandiri melalui internet. Di bawah ini adalah alamat website yang bisa 
kalian kunjungi untuk dijadikan referensi tambahan.
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-sosial/
https://seon.co.id/pengertian-media-sosial/

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/10-media-sosial-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-media-sosial/
https://seon.co.id/pengertian-media-sosial/
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RANGKUMAN

Media sosial adalah sebuah media online, di mana para penggunanya dapat 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi dari jenis-
jenis media sosial. Adapun pendapat lain bahwa media sosial adalah media online 
yang mendukung interaksi sosial menggunakan teknoligi yang berbasis web yang 
mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Strategi komunikasi pemasaran media online adalah melakukan aktivitas 
pemasaran dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh internet 
dengan tujuan meningkatkan hasil penjualan dan menjalin komunikasi yang lebih 
baik kepada pelanggan.
Adapun dampak positif dari sebuah media sosial, yaitu :
1. Tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar.
2. Menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan toko offline.
3. Biaya operasional yang cenderung lebih murah dibandingkan pemasaran 

lainnya.
4. Waktu kerja pemasaran online yang tidak terbatas.
5. Mudahnya pelayanan yang diberikan kepada para konsumen.
6. Akan  membuat industri lebih  mudah  bereskspresi.
7. Secara  tidak  langsung  dapat  mengedukasi konsumen.

TUGAS MANDIRI

1. Secara berkelompok, kumpulkan informasi dari internet atau dari sumber lain  
materi tentang media sosial!

2. Buat langkah-langkah  membuat salah satu  media sosial  dalam bentuk  power 
point!

3. Buatlah satu akun media sosial untuk sarana pemasaran!
4. Presentasikan hasil secara berkelompok di depan kelas!
5. Buat tutorial cara membuat akun media sosial dalam sebuah video dan 

dikumpulkan kepada guru maple!

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apakah pengertian dari media sosial?
2. Media apa saja yang dapat digunakan dalam berbisnis online?
3. Jelaskan 6 jenis media sosial menurut Kaplan dan Haenlein?
4. Bagaimana cara memanfaatkan salah satu media sosial untuk melakukan 

pemasaran online?
5. Menurut pendapatmu, apakah menggunakan media social itu efektif untuk 

meningkatkan omset/ keuntungan? Jelaskan!
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REFLEKSI

1. Apakah yang dapat kamu lakukan setelah mempelajari bab 8 ini?
2. Menurut pendapatmu apa saja kendala dalam membuat sebuah media sosial?
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TUJUAN PEMBELAJARAN

KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat menjelaskan pengertian 
media sosial marketing, pemasaran menggunakan media socsal, dan pemanfaatan 
viral marketing dalam media sosial, serta membuat sistem  pemasaran online 
menggunakan media sosial

Media Sosial Marketing, Feedback, Tester, Kualiti Kontrol

BAB 
IX

PETA KONSEP

MEDIA SOSIAL MARKETING

M
ED

IA
 S

O
SI

A
L 

M
A

RK
ET

IN
G

Pengertian media sosial marketing

Pentingnya media sosial dalam 
pemasaran

Etika dalam pemasaran online 
menggunakanmedia sosial

Pemasaran menggunakan media 
sosial

Pemanfaatan viral marketing dalam 
media sosial

Video marketing dalam media sosial

Pemasaran online menggunakan 
media sosial

BAB IX MEDIA SOSIAL MARKETING
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PENDAHULUAN

Amati gambar-gambar di bawah ini dan jawab pertanyaan berikut secara lisan.
1. Apakah kamu pernah melihat orang memasarkan produk di media sosial?
2. Di media sosial manakah kamu melihatnya?
3. Produk apa yang mereka pasarkan?
4. Perhatikan gambar di bawah ini, apakah kamu tertarik pada produknya? Berikan 

alasannya?

Gambar 9. 1 Postingan Marketing di Media Sosial
sumber : www. facebook.com

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu akan mempengaruhi kegiatan bisnis 
dan sekaligus perkembangan teknologi akan mampu menghasilkan gagasan, inovasi, 
kreativitas para pelaku bisnis (Wiludjeng dan Nurlela :2013). Dalam rangka untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat secara global, pebisnis berusaha melakukan tenik 
promosi dengan menggunaan media teknologi internet yang canggih melalui media 
sosial. Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang sudah 
tidak bisa diragukan lagi. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 
82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, pasar e-commerce 
menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat 
potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang 
menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 mencapai angka 
Rp130 triliun (Mitra : 2014)

Fakta lain, akses pengguna internet semakin lancar dan ditambah dengan 
berbagai macam aplikasi yang terseda melalui smartphone ternyata banyak menarik 
masyarakat dalam mengisi waktu luang (Wiludjeng dan Nurlela : 2013). Apalagi 
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PENDAHULUAN

smartphone yang berbagai tipe yang dilengkapi dengan fungsi GPS, Browser, media 
sosial (facebook, bbm, path, instagram, dll) maka smartphone telah menjadi sumber 
informasi dan panduan yang luar biasa dalam mencari, menemukan informasi dan 
berbelanja (Nurlela : 2013).

TUGAS MANDIRI

1. Buatlah kelompok berjumlah 4 orang, buatlah sebuah postingan baru di blog 
yang telah kalian buat pada bab sebelumnya. Postingan blog harus terdapat 
unsur SEO on Page.

2. Pilihlah dan buatlah akun media sosial di bawah ini. Setiap klompok tidak 
boleh sama!

Gambar 9. 2 Ikon Media Sosial
sumber : www.google.com

3. Bagikan postingan yang telah kalian buat ke media akun sosial yang telah 
kalian buat!

http://www.google.com
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A.  Pengertian Media Sosial Marketing
Media sosial marketing  adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan 

melalui pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Ada banyak media sosial 
yang bisa digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. 
Akun media sosial yang sering digunakan untuk promosi seperti Twitter, Facebook, 
dan Instagram. Melalui media ini, perusahaan atau brand bisa melakukan promosi 
yang terstruktur dan tepat sasaran.

B.  Pentingnya Media Sosial dalam Pemasaran
Mempromosikan produk secara online saat ini adalah sebuah keharusan. 

Pasalnya, dunia online memiliki beberapa kelebihan, misal, biayanya yang relatif 
murah (mulai dari budget Rp10.000 per hari saja), ketersediaan waktu yang 24/7, 
kemampuannya melakukan targeting dengan baik dan jangkauannya yang luas. Di 
Indonesia sosial media yang banyak digunakan Facebook dan Instagram. 

Survei emarketer & Jakpat 2016 menunjukkan usage Facebook dan Instagram 
dibanding sosial media lain (Snapchat, Google+, Twitter, Pinterest dan lain-lain) di 
angka 85% (Facebook) dan 70% (Instagram). Artinya, jika Anda ingin melakukan 
aktivitas marketing di media sosial, fokuslah ke Facebook dan Instagram. 
Kemampuan sosial media menjangkau target market Anda dengan lebih murah 
daripada search marketing (Google Adwords atau SEO).

Misal barang jualan Anda adalah batik atau jilbab dengan target market yang 
tidak spesifik di lokasi tertentu, maka jika Anda melakukan aktivitas marketing di 
search engine, baik itu SEO atau adwords, Anda akan bertemu dengan marketplace 
besar sebagai kompetitor. Mau kompetisi bidding iklan dengan mereka? silahkan. 
Di search engine  biasanya biaya per click antara 1,500 – 4,000 per click (tergantung 
niche yang Anda target dan kompetisinya)

Berbeda dengan iklan di Facebook atau Instagram, memang ada kompetisi 
bidding, tapi Anda tak head to head bertemu dengan marketplace. Biaya per click di 
search engine  biasanya Rp150 s/d 800 per click, atau Rp80 s/d 200 per engagement 
(tergantung niche-nya).

Perbedaan ini terjadi karena perbedaan jumlah inventori iklan dan algoritma 
yang berbeda antara media sosial (FB, Instagram) dan Search engine  (SEO/
Adwords). Dalam satu halaman Google page pertama, hanya bisa memuat sekitar 5 
iklan Google adwords. Sedangkan di Facebook, setiap Anda men-scroll newsfeed 6 
kali biasanya akan muncul sekali iklan. Facebook memiliki lebih dari 90 data point 
untuk mentarget audience Anda, misalnya usia, gender, interest seperti film apa 
yang ditonton, klub sepakbola apa yang disukai, website apa yang sering dikunjungi, 
tempat tinggal, dan lokasi yang sering dikunjungi dan masih banyak lainnya.

Banyaknya data point yang dimiliki Facebook dari user-nya ini bisa membuat 
iklan Facebook bisa begitu akurat menjangkau user atau audience seperti apa yang 
kita inginkan. Kemampuan Facebook mentarget audience atau calon customer dalam 
berbagai tahap atau funnel penjualan, maksudnya adalah Anda bisa mentarget 
audience dengan message dan promosi yang berbeda di tahap penjualan yang 
berbeda.

Tahap penjualan dimulai dari awareness, consideration dan purchase. Anda 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
http://winstarlink.com/3-petinggi-twitter-mengundurkan-diri/
http://winstarlink.com/cara-jualan-atau-dagang-online-di-facebook-laris/
http://winstarlink.com/keunggulan-dan-kekurangan-berjualan-melalui-instagram/
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bisa saja mengirimkan pesan yang ringan dan menarik di tahap awareness, tetapi 
di tahap consideration Anda bisa memberikan konten perbandingan harga dan fitur 
dengan kompetitor Anda, di tahap purchase Anda mendorong terjadinya pembelian 
dengan memberikan limited time discount.

Ada banyak sekali manfaat media sosial lainnya yang bisa dirasakan oleh 
penggunanya, terutama bagi pemilik bisnis.
1. Membangun dan Menarik Minat Masyarakat

Mungkin salah satu poin penting dari pemasaran melalui media sosial 
adalah kemampuannya untuk membangun dan menarik minat masyarakat. Hal 
ini menunjukkan bahwa salah satu manfaat media sosial adalah sebagai media 
promosi. Sebagai pemilik bisnis, Anda memiliki kesempatan untuk berinteraksi 
dengan konsumen baru melalui media sosial. Dari sana, Anda bisa membangun 
dan menarik minat mereka melalui komunikasi yang efektif atau konten-konten 
yang dibagikan. Bermula dari “Like” kemudian “Love” bahkan sampai membela 
Anda.

Respon masyarakat terhadap media sosial sangat bervariasi. Mulai dari 
respon positif hingga negatif bisa dirasakan oleh setiap pemilik akun media 
sosial. Untuk mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, Anda harus 
memperhatikan cara pemasaran online yang efektif.

Salah satunya adalah dengan memberikan konten yang mampu menjawab 
pertanyaan atau kebutuhan pembaca. Ketika apa yang diinginkan telah 
sesuai, maka mereka akan tertarik dan mulai menyukai Anda. Sama seperti 
hubungan  lainnya, jika semakin kuat maka akan muncul kecintaan terhadap 
produk bisnis Anda. Bahkan mereka tidak segan menjadi customer service gratis 
untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keluhan dari konsumen lainnya 
melalui media sosial.

2. Media Sosial Tidak Hanya Sekadar Marketing
Media sosial bisa digunakan untuk menunjang strategi  marketing  bisnis 

Anda. Akan tetapi, manfaat media sosial tidak hanya sebagai  platform 
marketing saja. Konten yang dibagikan juga bisa meningkatkan engagement atau 
interaksi dengan bisnis Anda. Ada tiga topik konten yang bisa dibagikan oleh 
pemilik bisnis pada media sosialnya.
a. Learn and Improve
 Dengan konten ini, Anda bisa mengedukasi para customer dan meyakinkan 

bahwa produk Anda mampu mengoptimalkan kegiatan mereka.
b. Explore and Discover
 Customer  menginginkan hal yang kreatif dan cara-cara baru dalam 

menggunakan produk Anda, maka konten tipe inilah yang dibutuhkan.
c. Question and Answer
 Layaknya  customer service, konten jenis ini dapat berisi pertanyaan dan 

jawaban yang akan membantu customer menggunakan produk Anda secara 
lebih baik.

3. Customer Service Melalui Media Sosial
Siapapun akan melakukan keluhan ketika menghadapi sesuatu yang 

berjalan tidak sebagaimana mestinya. Sekarang zaman sudah berubah. Jika 
dahulu keluhan lebih banyak disampaikan melalui telepon,  pada era digital 
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seperti ini 65% customer lebih senang menyampaikan komplain melalui media 
sosial dibandingkan call center.

Gambar 9. 3 Contoh Tampilan Customer Service di Media Sosial
Sumber : Www.Google.Com

Via  DDW. Alasannya karena media sosial lebih praktis, tidak memakan 
pulsa puluhan ribu, dan juga lebih cepat dibaca oleh admin. Sayangnya 
banyak di antara pemilik bisnis yang masih belum mengetahui manfaat 
media sosial sebagai penunjang  customerservice mereka hanya fokus untuk 
meningkatkan  branding  dan melakukan pemasaran melalui media sosial saja, 
sedangkan keluhan dan pertanyaan customer pada media sosial justru diabaikan.

4. Product Development
Melalui media sosial, kita bisa mengetahui produk seperti apa yang 

diinginkan oleh konsumen. Bahkan kita bisa mengetahui tren dan persaingan 
produk yang ada di pasaran. Feedback berupa saran dan kritik pada media sosial 
bisa menjadi dasar bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan produk terbaru. 
Selain itu, pengguna media sosial juga bisa menjadi seorang tester dan quality 
control yang baik bagi bisnis Anda.
Berikut ini beberapa etika bisnis di dunia maya, yaitu:
a. Jujur. 
 Mungkin tidak ada yang lebih penting dibandingkan sebuah kejujuran. 

Kejujuran di sini tidak sekadar jujur dalam produk atau jasa kita, tetapi 
jujur dalam isi web kita. Jika kita mampu menaikkan rangking website kita di 
dalam google  tetapi isinya tidak sesuai, orang akan enggan masuk kembali 
ke situs kita. Begitupun mengenai produk. Jika kita memegang kejujuran 
sebagai etika bisnis, besar kemungkinan orang akan kembali ke website kita.

b. Ramah. 
 Karena internet tidak memungkinan adanya interaksi langsung antara 

penjual dan pembeli atau antara pemilik situs dengan pendatang, sulit bagi 
pembeli untuk menilai ekspresi keramahan. Mereka hanya bisa menilai dari 
kalimat atau tampilan situs kita.  Website  yang terkesan dingin, kaku, akan 
membuat orang enggan kembali ke sana. Sebaliknya, jika terkesan ramah, 

http://www.ddw.us.com/social-media-customer-service-the-good-the-bad-the-ugly/
http://www.ddw.us.com/social-media-customer-service-the-good-the-bad-the-ugly/
http://www.anneahira.com/geogle.htm
http://www.anneahira.com/google-translator.htm
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peduli akan pelanggan atau pengunjung situs, pelanggan akan lebih suka 
berlama-lama di situs tersebut. Oleh karena itu, perhatikan penggunaan 
kata-kata Anda.

c.  Berjanji itu untuk ditepati. Kita sudah memesan suatu barang dan dijanjikan 
akan datang dalam waktu seminggu. Ternyata, sudah lebih dari dua minggu, 
barang tersebut tidak juga datang. Hal ini tentu akan membuat orang kesal 
dan enggan untuk kembali. Untuk menjadi pebisnis yang tepercaya di dunia 
maya, peganglah etika bisnis bahwa janji adalah hutang. Jika perhitungan 
Anda meleset, segera hubungi konsumen untuk menjelaskan apa yang 
terjadi. Akan lebih baik lagi jika Anda menghitung waktu meleset tersebut 
hingga Anda tidak perlu merasa menyalahi janji.

d.  Adil. 
 Etika bisnis keadilan bisa berwujud dalam banyak hal. Misalnya, adil 

memberikan harga kepada konsumen, distributor atau bahkan kepada 
pegawai sendiri. Pegawai  yang tidak merasa diperlakukan adil, akan sulit 
berlaku ramah kepada konsumen. Pada akhirnya, Anda sendiri yang akan 
dirugikan. Harga yang tidak sesuai dengan kualitas yang Anda tawarkan juga 
bisa membuat pelanggan lari. Apalagi jika ada pesaing yang menawarkan 
produk seragam dengan harga dan pelayanan lebih baik.

 Kepedulian pada pelanggan. Setelah menjual suatu barang, terkadang 
datang keluhan dari pelanggan. Pebisnis yang memegang etika bisnis  yang 
baik akan peduli pada keluhan tersebut. Seandainya terjadi kesalahan di 
luar tanggung jawab Anda, Anda bisa mengurangi kekesalan pelanggan itu 
dengan meminta maaf, memberikan hadiah, potongan harga, dan lain-lain. 
Kepedulian ini bisa juga diwujudkan dalam ucapan terima kasih personal.

C.  Pemanfaatan Viral Marketing
Viral marketing belakangan banyak dilirik oleh para pelaku bisnis online. Hal 

ini dikarenakan tingginya pengaruh   strategi pemasaran tersebut.  Mulai 
peningkatan  brand awareness  hingga konversi penjualan.  Jika melihat ke 
perkembangan teknologi, maka dunia marketing menjadi dunia yang merasakan 
sekali manfaat dari pertumbuhan teknologi.

Media sosial saat ini menjadi salah satu medium marketing yang paling 
ampuh untuk digunakan. Alasan utamanya adalah banyaknya masyarakat yang 
menggunakan media sosial bahkan dari berbagai lapisan dan kekuatan ekonomi 
sehingga strategi marketing yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan lingkupnya 
juga jauh lebih luas.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan viral marketing. Apa 
itu viral marketing? Apa saja manfaatnya yang bisa dirasakan oleh perusahaan 
yang menggunakannya? Berikut penjelasan lebih lengkapnya.
1. Manfaat Viral marketing

Sekarang, apa manfaat yang bisa dirasakan oleh para perusahaan dengan 
viral marketing ini?
a. Ketika perusahaan tersebut bisa menciptakan pesan pemasaran yang viral, 

maka mereka akan mendapatkan awareness yang lebih besar lagi dan bisa 
mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi lagi.

http://www.anneahira.com/dunia-maya-artis.htm
http://www.anneahira.com/dunia-maya-artis.htm
http://www.anneahira.com/asuransi-jiwa-1541.htm
http://www.anneahira.com/bisnis-center.htm
https://www.dewaweb.com/blog/digital-marketing-lengkap/
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b. Jikalau memang Anda mau menjual sesuatu barang karena barang tersebut 
sedang viral, itu juga langkah yang tepat karena dengan demikian, maka 
semakin banyak orang yang memperhatikan barang yang Anda jual. 
Keuntungan pun bisa didapatkan lebih cepat.

c.  Strategi pemasaran tidak bisa dilakukan jika tanpa adanya kreativitas. Maka 
dari itu, cobalah untuk berkreasi sebaik mungkin agar semakin banyak orang 
yang sadar tentang pesan pemasaran yang sedang dijalankan. Semakin 
kreatif akan menjadi lebih cepat terkenal. Jangan sampai lupakan kreativitas 
di dalam strategi viral marketing ini.

Viral marketing memang sangat menguntungkan untuk dijalankan pada saat 
ini karena penggunaan media sosial yang sangatlah besar membuat segala hal bisa 
menjadi cepat viral tanpa perlu menunggu waktu lama. Manfaatkan kesempatan 
ini dan jangan sia-siakan waktu dalam melakukan strategi pemasaran yang tepat

Video marketing – Sekarang ini fitur video sangat amat diminati oleh para 
pebisnis online. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya pebisnis baik tingkat 
UKM hingga perusahaan besar ternama yang menggunakannya dalam website 
maupun dalam media sosial mereka.Tidak bisa dipungkiri jika video marketing 
kini selayaknya sebuah jurus yang ampuh untuk meningkatkan kesuksesan bisnis 
khususnya dalam hal omzet penjualan. Lalu adakah manfaat video marketing 
selain meningkatkan omzet penjualan? Nah, hal itulah yang akan kita bahas dalam 
materi kali ini.
1. Branding Merek Dagang

Video yang berkaitan dengan produk terbukti efektif untuk mengenalkan 
brand produk bisnis. Hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya pebisnis yang 
melakukan promosi video marketing mereka dengan cara men-share-nya 
ke berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, G+, dan lain-
lain. Tujuannya agar masyarakat luas dapat mengetahui produk yang Anda 
miliki. Sebuah video marketing yang benar-benar menarik dijamin mampu 
meningkatkan penjualan produk dan juga memperluas branding Anda.

2. Meyakinkan Konsumen
Dengan maraknya bisnis yang bergerak dalam bidang online, maka 

semakin tinggi pula tingkat penipuan yang hadir. Ada banyak toko online 
yang mempunyai kedok produk yang murah, namun setelah uang dikirim si 
pemiliki toko tidak kunjung mengirimkan pesanan. Video testimoni pelanggan 
merupakan salah satu strategi marketing yang diyakini mampu meningkatkan 
kepercayaan konsumen. Selain itu, video marketing juga mampu memberikan 
penjelasan secara visual dan detail mengenai produk yang tengah anda jual 
sehingga tingkat kepercayaan calon pembeli bisa semakin tinggi.

3. Target Pasar Luas
Siapapun boleh saja melihat video marketing sehingga jangkauan dan 

targetnya luas. Apalagi jika video yang Anda unggah berada di situs video 
seperti (youtube, dailymotion, vimeo dll) yang kemudian diberi link kesitus 
bisnis yang Anda miliki. Dengan ini jumlah visitor juga akan bertambah dan 
secara otomatis pembeli juga akan semakin banyak.
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4. SEO Friendly
Yang dimaksudkan dengan SEO Friendly disini adalah kemudahan situs 

anda untuk ditemukan oleh para calon konsumen. Dengan target pasar yang 
luas akan menjadikan ini sebagai salah satu gerbang kesuksesan bisnis yang 
anda miliki.

Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa anda peroleh dengan memasang 
video marketing pada situs website Anda. Namun manfaat itu akan muncul jika 
video marketing dibuat dengan maksimal. Beberapa hal perlu dipelajari agar 
hasil maksimal bisa segera dirasakan seperti halnya, memastikan bahwa video 
yang Anda buat bersifat persuasif dan mudah dipahami, ada baiknya jika anda 
mencantumkan deskripsi produk beserta judul yang mengandung beberapa 
keyword bisnis Anda. Selain itu, jangan lupa memilih platform website yang 
memiliki fitur video seperti halnya Pekku. Dengan adanya fitur video Pekku 
anda nantinya bisa lebih mudah memasukkan video dari Youtube, dailymotion, 
dan vimeo. Cukup dengan menyalin dan menempelkan URL video ke tempat 
yang telah disediakan.

CAKRAWALA

Facebook Kenalkan Canvas untuk Iklan yang Lebih Hidup

Fitur Canvas yang diperkenalkan Facebook, fitur yang disediakan facebook 
untuk menceritakan brand dan produk sebuah perusahaan di Mobile. Nantinya fitur 
ini akan menampilkan iklan satu layar penuh yang menampilkan video, foto, serta 
teks yang dapat memberikan pengalaman yang menarik pada perangkat mobile 
dan iklan terlihat lebih hidup.

Fitur ini menggunakan teknologi yang sama dengan apa yang digunakan untuk 
menampilkan video dan foto dengan cepat di aplikasi Facebook. Dikatakan iklan 
yang menggunakan fitur ini sepuluh kali lebih cepat dibandingkan iklan mobile 
lainnya.
Sumber: https://www.techno.id/social/facebook-kenalkan-canvas-untuk-iklan-yang-lebih-hidup-160226l.html

https://www.techno.id/social/facebook-kenalkan-canvas-untuk-iklan-yang-lebih-hidup-160226l.html
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JELAJAH INTERNET

Untuk menambah wawasan lebih jauh tentang  Media Sosial Marketing kalian juga 
bisa mempelajari secara mandiri melalui internet. Berikut adalah beberapa website 
yang dapat kalian kunjungi:
https://blog.sribu.com/id/6-cara-mengoptimalkan-media-sosial-untuk-strategi-
pemasaran/
https://karinov.co.id/strategi-marketing-via-media-sosial/
https://elitemarketer.id/sosial-media/strategi-sosial-media-marketing-untuk-
bisnis-skala-kecil/

RANGKUMAN

Media sosial marketing  adalah sebuah proses pemasaran yang dilakukan 
melalui pihak ketiga, yaitu website berbasis media sosial. Ada banyak media sosial 
yang bisa digunakan untuk pemasaran atau promosi sebuah produk atau jasa. 
Akun media sosial yang sering digunakan untuk promosi seperti Twitter, Facebook, 
dan Instagram. Melalui media ini, perusahaan atau brand bisa melakukan promosi 
yang terstruktur dan tepat sasaran.

Melalui media sosial, kita bisa mengetahui produk seperti apa yang diinginkan 
oleh konsumen. Bahkan kita bisa mengetahui tren dan persaingan produk yang ada 
di pasaran. Feedback berupa saran dan kritik pada media sosial bisa menjadi dasar 
bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan produk terbaru.Selain itu pengguna 
media sosial juga bisa menjadi seorang tester dan quality control yang baik bagi 
bisnis Anda.

Ada tiga topik konten yang bisa dibagikan oleh pemilik bisnis pada media 
sosialnya, yaitu: 
1. Learn and Improve

Dengan konten ini, Anda bisa mengedukasi para  customer  dan meyakinkan 
bahwa produk Anda mampu mengoptimalkan kegiatan mereka.

2. Explore and Discover
Customer  menginginkan hal yang kreatif dan cara-cara baru dalam 
menggunakan produk Anda, maka konten tipe inilah yang dibutuhkan.

3. Question and Answer
Layaknya  customer service, konten jenis ini dapat berisi pertanyaan dan 
jawaban yang akan membantu  customer  menggunakan produk Anda secara 
lebih baik.

https://blog.sribu.com/id/6-cara-mengoptimalkan-media-sosial-untuk-strategi-pemasaran/
https://blog.sribu.com/id/6-cara-mengoptimalkan-media-sosial-untuk-strategi-pemasaran/
https://karinov.co.id/strategi-marketing-via-media-sosial/
https://elitemarketer.id/social-media/strategi-sosial-media-marketing-untuk-bisnis-skala-kecil/
https://elitemarketer.id/social-media/strategi-sosial-media-marketing-untuk-bisnis-skala-kecil/
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
http://winstarlink.com/3-petinggi-twitter-mengundurkan-diri/
http://winstarlink.com/cara-jualan-atau-dagang-online-di-facebook-laris/
http://winstarlink.com/keunggulan-dan-kekurangan-berjualan-melalui-instagram/
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PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa perbedaan dari media social marketing dengan e-mail marketing?
2. Menurut kamu, maksud dari viral marketing itu seperti apa?
3. Jika kamu berperan sebagai pelaku bisnis di media sosial, konten apa saja yang 

harus dibagikan kepada customer?
4. Apakah kamu memiliki media sosial? Kamu memanfaatkan media sosial sebagai 

alat untuk melakukan penjualan online? manfaaat apa yang kamu dapatkan dari 
media social marketing ?

5. Apakah penggunaan media social marketing ini dapat meningkatkan keuntungan 
untuk pelaku bisnis online ?

REFLEKSI

1. Setelah mempelajari bab ini, materi manakan yang kamu senangi?
2. Hal baru apakah yang kamu dapatkan dalam pelajaran ini?
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Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat menjelaskan konsep, cara 
menggunakan, dan cara optimasi iklan PPC dan Google AdWords, menjelaskan 
aplikasi pembuatan banner, mensimulasikan cara pembuatan iklan PPC dengan 
menggunakan   Google AdWords, membuat akun iklan menggunakan Google 
Adwords dan merancang pembuatan iklan online.

Google Adwords, Artweafer, Fotografix, Coreldraw

BAB 
X IKLAN PPC DENGAN ADWORDS

TUJUAN PEMBELAJARAN

PETA KONSEP

KATA KUNCI

IK
LA

N
 P

PC
 D

EN
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A
N

 A
D

W
O

R
D

S

Pengenalan iklan PPC

    Mengenal Google AdWords

Cara menggunakan Google AdWords

Metode pembayaran Google AdWords

Aplikasi pembuatan banner

Memantau kinerja PPC

Optimalisasi iklan PPC

BAB X IKLAN PPC DENGAN ADWORDS
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A.  Pengenalan Iklan PPC
Di era digital ini, bila kita ingin memasang iklan suatu produk atau jasa,  ada 

model iklan yang lebih efektif dan lebih cocok untuk melakukan kegiatan promosi. 
Model iklan tersebut adalah iklan PPC atau Pay Per Click. Pay per click adalah model 
iklan jenis digital marketing yang cocok diterapkan saat ini, mengingat mayoritas 
penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Selain itu, model iklan 
ini juga lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis dibanding model iklan 
konvensional. PPC adalah jenis iklan berbayar dimana sebuah bisnis membayar 
setiap kali iklan mereka diklik. PPC bisa dibilang sebagai cara untuk membeli visit 
atau kunjungan ke website dan bukan mendapatkan traffic website secara organik. 
Sistem periklanan ini biasa  digunakan oleh para perusahaan besar seperti Google, 
Facebook, dan Instagram.
PPC sendiri terdiri dari beberapa macam iklan, yaitu:
1. Search Advertising

Search advertising adalah salah satu jenis PPC yang paling terkenal. Kamu  
sendiri pasti pernah melihatnya walaupun belum menyadari bahwa itu adalah 
iklan PPC. Search adevertising ini adalah jenis iklan yang muncul di search 
engine  result page atau halaman hasil pencarian, seperti misalnya Google 
dan Bing. Saat kamu mencari sesuatu di Google, kamu pasti melihat pada hasil 
pencarian yang berada di urutan teratas memiliki logo “Ad” kecil di depannya, 
seperti gambar di bawah ini:

Ini adalah iklan, yang kalau kamu klik, pemasang iklan tersebut baru akan 
membayar biaya advertising-nya. Jenis PPC yang satu ini memang bisa dibilang 
sebagai jenis PPC yang paling cepat menghasilkan traffic website. Untuk 
melakukan search advertising di Google, kamu bisa memanfaatkan produk 
advertising Google, yaitu Google Ads. 

2. Sosial Advertising
Sepertinya kamu juga mungkin pernah melihat iklan saat kamu sedang 

scroll feed   Instagram   atau Facebook. Meskipun sering dikategorikan sebagai 
media sosial marketing, ini juga sebenarnya merupakan bagian dari PPC. Sama 
halnya dengan search advertising, website tersebut juga hanya akan membayar 
jika ada yang mengklik link yang disertakan di postingan media sosial tersebut.

3. Remarketing
Remarketing dianggap sebagai salah satu strategi beriklan yang paling 

efektif. Hal ini dikarenakan jika seseorang membuka sebuah website, maka iklan 
mengenai website tersebut akan muncul juga di website lain atau di feed sosial 
media yang yang lain. Remarketing ini menargetkan orang-orang yang memang 
sudah tertarik dengan suatu website, brand, atau bisnis dengan mengingatkan 
pengunjung website tersebut agar kembali lagi ke website itu dan melakukan 
transaksi.

4. Display Advertising
Display advertising memperlihatkan iklan yang telah kamu pasang di 

semua website partner Google. Kamu bisa memilih audience iklan agar lebih 
tepat sasaran sehingga tidak membuang waktu dan biaya. Penggunaan text dan 
gambar pada iklan tentunya akan membuat tampilan iklan tersebut  menjadi 
lebih menarik.

https://ads.google.com/home/
https://instagram.com/
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5. Google shopping
Pernahkan kamu melihat kotak-kotak yang mengarahkan kamu ke halaman 

produk saat sedang mencari barang di Google? Setiap kotak tersebut akan 
mengarahkan kamu ke website e-commerce yang menjual barang yang kamu 
cari seperti gambar di bawah ini:

Jika bisnis kamu bergerak di bidang e-commerce, Google Shopping bisa 
sangat membantumu karena pembeli dapat melihat langsung gambar barang, 
nama produk, dan harganya sebelum mereka masuk ke website. Dengan 
ini, kemungkinan terjadinya transaksi menjadi lebih tinggi dan Return On 
Investment/laba investasi kamu bisa menjadi lebih maksimal.

B.  Mengenal Google Adwords
Google AdWords   adalah sebuah produk periklanan yang dibuat oleh Google yang 

sampai saat ini masih menjadi sumber pemasukan utama Google di bidang 
periklanan. Google AdWords adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru 
yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai sarana beriklan, biasa disebut 
juga sebagai  Search engine Marketing  atau pemasaran berbasis  mesin pencari. 
Google AdWords yang merupakan salah satu fitur Google ini akan menampilkan 
paid search atau iklan berbayar di hasil pencarian Google.

Strategi Google AdWords adalah dengan menargetkan kata kunci  atau keyword 
pencarian. Jadi kita bisa menargetkan iklan kita keluar pada kata kunci tertentu. 
Sebagai contoh apabila seseorang ingin mengiklankan mengenai villa, maka dia 
bisa menargetkan keyword "sewa villa" pada Google AdWords dan kemudian 
iklannya akan muncul pada hasil pencarian ketika orang memasukkan keyword 
tersebut.

C.  Cara Menggunakan Google Adwords
Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan Google 

AdWords
1. Membuka Google Ads

Gambar 10. 1 Ikon Google Ads
Sumber : www.ads.google.com

2. Membuat Akun Google
Sebenarnya kamu bisa menggunakan akun Google pribadi, namun jika 

kamu tidak menghendaki kotak masuk e-mail-mu penuh dengan e-mail dari 
Google Ads, kamu bisa membuat akun Google baru khusus untuk keperluan 
Google AdWords

https://id.wikipedia.org/wiki/Google
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Search_Engine_Marketing&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pencari
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kata_Kunci&action=edit&redlink=1
http://www.ads.google.com/
http://www.ads.google.com


137BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

MATERI PEMBELAJARAN

BISNIS ONLINE

Gambar 10. 2 Form Registrasi E-mail
Sumber : www.gmail.com

3. Memilih Goal
Setelah login ke AdWords, kamu akan diminta untuk memilih goal dari iklan 

yang akan kamu pasang. Ada tiga pilihan goal yang disediakan AdWords, pilihlah 
salah satu yang paling cocok dengan bisnismu:

 

Gambar 10. 3 Tampilan Pick Goal
Sumber : www.ads.google.com

a. Goal pertama adalah menghubungi Anda melalui telepon. Jika kamu  
menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, 
pilihlah goal pertama. Misalnya, kamu adalah seorang pengacara yang 
seringkali menerima telepon dari client, maka pilihan goal pertama ini sudah 
tepat.

http://www.ads.google.com
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b. Goal kedua adalah mengunjungi toko fisik. Apabila kamu mengelola 
toko fisik seperti restoran, kafe, rumah makan, atau jenis usaha lain yang 
menuntut pelanggan untuk langsung mengunjungi toko, kamu bisa memilih 
goal kedua.

c. Goal terakhir adalah mengunjungi website. Jika transaksi usahamu  
kebanyakan dilakukan melalui website, sebaiknya pilih goal ketiga karena 
pelanggan bisa langsung mengunjungi websitemu.

4. Memilih Jangkauan Lokasi

Gambar 10. 4 Pengaturan Jangkaun Google Ads
sumber : www.ads.google.com

Langkah selanjutnya adalah memilih jangkauan lokasi yang ditargetkan. 
Kamu bebas memilih jangkauan lokasi, baik di Indonesia maupun luar negeri, 
ataupun bahkan bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi 
tertentu.

5. Memilih Kategori
Pilihlah kategori bisnis yang kamu kelola untuk memudahkan Google untuk 

menentukan target audience iklan untukmu.

Gambar 10. 5 Memilih Produk Google Ads
Sumber : www.ads.google.com

http://www.ads.google.com
http://www.ads.google.com
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6. Membuat Copy Iklan
Membuat copy iklan untuk paid search tidaklah mudah dan tidak bisa 

dilakukan sembarangan. Google membatasi karakter untuk meng-copy iklan. 
Untuk headline iklan, kamu bisa menulis sampai 30 karakter, sedangkan untuk 
isi iklan batas maksimalnya adalah 80 karakter.

Dengan karakter terbatas, kamu dituntut untuk membuat iklan yang singkat, 
padat, jelas, dan tentu menarik. Buatlah materi iklan yang berisi instruksi jelas 
apa yang harus dilakukan calon pelanggan ketika melihatnya.

7. Masukkan Foto (Opsional)
Pilih foto terbaik yang menggambarkan bisnis dan promo yang sedang 

dijalankan. Pilihan foto ini opsional/tidak wajib diisi.

Gambar 10. 6 Tampilan apload images
Sumber : www.ads.google.com

8. Tentukan Budget
Jangan khawatir soal budget ketika menggunakan Google AdWords. Google 

menerapkan PPC atau Pay Per Click. Jika iklannya tidak diklik, itu berarti kamu 
tidak perlu membayar. Jadi kamu hanya perlu membayar ketika iklan tersebut 
diklik oleh target audience. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat biaya iklan.

http://www.ads.google.com
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Gambar 10. 7 Tampilan Pembayaran Google Ads
Sumber : www.ads.google.com

Jika ini adalah kali pertama kamu menggunakan Google AdWords, 
sebaiknya pilih estimasi biaya terkecil. Setelah itu, kamu dapat melakukan  
evaluasi performa iklan Google AdWords yang kamu buat. Apabila performa 
iklannya menunjukkan hasil yang cukup baik, kamu bisa meningkatkan biaya 
secara bertahap untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak.

9. Pilih Metode Pembayaran
Metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. Kamu bisa 

membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Jadi meskipun kamu 
tidak memiliki kartu kredit, kamu tetap bisa memanfaatkan layanan Google 
AdWords.

Gambar 10. 8 Tampilan Konfirmasi Pembayaran Google Ads
Sumber : www.ads.google.com

http://www.ads.google.com
http://www.ads.google.com
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D.  Metode Pembayaran Google Adwords
1. Jenis pembayaran

a. Menggunakan pembayaran otomatis (debit langsung).
 Pembayaran otomatis melalui debit langsung dari rekening bank hanya 

didukung oleh negara-negara tertentu, seperti di Amerika Serikat dan Eropa.
b. Menggunakan pembayaran manual.
 Setelan pembayaran manual dilakukan cukup dengan cara menyimpan 

detail rekening bank di akun Google Ads dan verifikasikan rekening bank. 
Setelah rekening bank disiapkan, klik tombol "Lakukan pembayaran" untuk 
melakukan pembayaran manual. Metode pembayaran melalui rekening 
bank ini memerlukan waktu hingga 5 hari untuk diproses. Pembayaran 
melalui rekening bank hanya tersedia di negara tertentu dan dalam mata 
uang tertentu. Untuk melihat apakah rekening bank yang kamu miliki dapat 
digunakan untuk membayar Google Ads, periksa alat opsi pembayaran dan 
lihat apakah "rekening bank" tercantum sebagai metode pembayaran di 
negara dan dalam mata uang tersebut.

2. Langkah-Langkah Pembayaran
a. Cara Menyiapkan Pembayaran

1) Login ke akun Google Ads.
2) Klik ikon fitur   lalu pilih penagihan & pembayaran.
3) Klik link Metode pembayaran dari menu di sebelah kiri.
4) Klik tambahkan metode pembayaran baru.
5) Pilih  rekening bank, masukkan informasi bank, dan setujui persyaratan   

dan ketentuan yang diberikan.
6) Untuk menjadikan ini sebagai metode pembayaran utama, centang kotak 

di samping tetapkan metode pembayaran ini sebagai utama.
7) Klik tombol simpan.

b. Memverifikasi Rekening Bank
 Bergantung pada negara  memverifikasi rekening bank  untuk menggunakan 

debit langsung. Proses ini akan bervariasi bergantung pada negara. 
Catatan: 
Proses verifikasi rekening bank dilakukan secara online, kecuali jika berada 
di Israel. Pengiklan di luar Israel tidak boleh mengirimkan kuasa pendebitan 
yang dicetak.
1) Jika di AS: dapat memilih untuk memverifikasi langsung atau melakukan 

verifikasi dengan setoran uji coba. Jika memverifikasi langsung, akan 
diminta untuk memasukkan ID pengguna dan sandi rekening bank, yang 
akan digunakan oleh Google untuk memverifikasi akun dalam hitungan 
detik. Jika verifikasi cepat gagal atau lebih memilih untuk melakukan 
setoran uji coba, setoran uji coba dalam jumlah kecil akan muncul di 
rekening bank dalam 3 hari ke depan. Jika hal itu terjadi, login ke akun 
Google Ads dan buka  penagihan & pembayaran.  akan diminta  untuk 
memasukkan jumlah setoran untuk memverifikasi akun.

https://payments.google.com/paymentsinfofinder
https://support.google.com/google-ads/answer/answer.py?answer=160543
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2) Jika Anda berada di Prancis, Austria, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, 
Finlandia, Slovakia, Siprus, Estonia, Lituania, Luksemburg, Latvia, Malta, 
Portugal, Slovenia, atau Irlandia: kamu harus menerima mandat di 
akun Google Ads terlebih dahulu. Kemudian, harus memverifikasi akun 
dengan setoran uji coba. Setoran uji coba berjumlah kecil akan muncul di 
rekening bank dalam waktu 3 hingga 5 hari. Jika hal itu terjadi, login ke 
akun Google Ads, buka penagihan & pembayaran, lalu ikuti petunjuknya. 

3) Jika berada di Inggris Raya: tidak perlu memverifikasi rekening bank.
4) Jika berada di Israel: harus mencetak, melengkapi, dan mengirimkan 

kuasa.
c. Mengubah Rekening Bank
 Jika suatu saat ingin mengubah rekening bank yang digunakan untuk 

pembayaran Google Ads, cara mengubahnya sebagai berikut:
1) Login ke akun Google Ads.
2) Jika  pengguna akun manajer, login langsung ke akun klien.
3) Klik ikon fitur  , pilih  penagihan & pembayaran, lalu klik link  metode 

pembayaran di sisi halaman.
4) Klik tambahkan metode pembayaran.
5) Masukkan informasi rekening bank baru dan klik simpan.
6) Setelah rekening bank disiapkan (yang dapat memerlukan waktu beberapa 

hari), jadikan rekening bank tersebut sebagai metode pembayaran utama 
di akun. Untuk melakukannya, buka  penagihan & pembayaran, lalu klik 
link metode pembayaran di samping halaman.

7) Cari rekening bank baru dan pilih utama  dari drop-down di sudut kiri 
bawah.

8) Klik  simpan.

E.  Target Tampilan Google Adwords
Ada tiga pilihan Targeting Method pada Google Adswords:
1. Target Using Physical Location Or Search Intent

Pilihan yang pertama ini adalah yang paling direkomendasikan. Dengan 
memilih pilihan ini, maka iklan yang kamu pasang akan muncul di area lokasi 
target pasar di mana kamu berada secara fisik dan melalui kata kunci pencarian 
yang mereka masukkan.

Misalnya: kamu  memiliki usaha toko online yang menjual dimsum di 
Bandung, kamu bisa memilih kota Bandung sebagai target lokasi. Dengan 
memilih kota Bandung, maka iklan produk kamu akan muncul pada pengguna 
internet di wilayah Bandung dan pada para pengguna yang memasukkan kata 
Bandung pada kolom pencarian di Google.

2. Target Using Physical Location: Device-Based Location Signal
Dengan pilihan ini, iklan Anda hanya akan muncul pada calon pelanggan 

yang berada di lokasi yang telah Anda tentukan. Misalnya Anda memiliki usaha 
rental mobil di Jakarta, dengan memilih pilihan ini, maka iklan Anda hanya akan 
muncul pada para calon pelanggan yang menggunakan internet dari wilayah 
Jakarta saja.

https://ads.google.com/um/StartNewLogin?sourceid=awo&subid=ww-ww-et-AWHC_/um/StartNewLogin?sourceid=awo&subid=ww-ww-et-AWHC_2472643
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3. Target Using Search Intent : Location Terms In User Queries
Pilihan ini akan memunculkan iklan kamu hanya pada calon pelanggan yang 

menggunakan kata kunci lokasi pada pencarian. Contohnya kalau kamu punya 
sebuah café di kota Solo dan kamu memilih menggunakan penargetan lokasi 
Location Terms in User Queries, maka iklan kamu hanya akan muncul pada para 
calon pelanggan yang memasukkan kata Solo dalam mesin pencari (browser).

Dengan penggunaan penargetan lokasi pada iklan Google Adwords, iklan 
kamu bisa mencapai target pasar yang lebih spesifik dan sesuai dengan produk/
layanannya sehingga bisa membuat biaya iklan menjadi lebih efisien.

F.  Aplikasi Pembuatan Banner
1. Artweaver

Artweaver adalah software pembuat banner yang dapat dicetak gratis untuk 
Windows. Software ini dilengkapi dengan berbagai alat pengeditan gambar 
untuk membuat banner. Beberapa alat penting yang dapat kamu peroleh di 
dalamnya adalah   Layers, Text, Filters, Edit, Import, dan lain-lain. Semua alat 
yang disediakan dalam software ini cukup mudah digunakan.

Proses membuat banner yang dapat dicetak melalui software ini cukup 
sederhana. Pertama, buat kanvas baru dan tentukan dimensi kanvas. Setelah 
itu, gunakan alat import untuk mengimpor elemen banner penting seperti 
Gambar, Ikon, Objek, dan lain-lain. Setelah itu, gunakan alat layers dan mouse 
untuk mengatur semua elemen yang diimpor di atas kanvas

2. Fotografix
Fotografix adalah salah satu dari software pembuat banner yang dapat 

dicetak untuk Windows. Ini adalah software pengedit foto lain dimana kamu 
dapat membuat banner yang dapat dicetak. Untuk membuat banner yang dapat 
dicetak, pertama, buat new project dan tentukan dimensi banner. Setelah itu, 
impor semua gambar dan ikon eksternal yang diinginkan di banner. Sekarang, 
atur elemen menggunakan mouse dan alat layers. Anda dapat memilih alat 
teks untuk menambahkan teks font, ukuran dan warna yang diinginkan. Untuk 
lebih meningkatkan tampilan banner, Anda dapat menggunakan filter dan alat 
penyesuaian bawaan (brightness, contrast, desaturate, invert, dan lain-lain.).

3. Corel Draw
Corel Draw merupakan sebuah program komputer editor grafik vektor yang 

dikembangkan oleh Corel Corporation, perusahaan perangkat lunak yang berbasis 
di Ottawa, Kanada.  Secara umum, Corel Draw (ditulis:CorelDraw) berfungsi untuk 
mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, 
dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Corel Draw menawarkan 
beragam keunggulan kepada penggunanya. Sebagai program yang banyak 
digunakan untuk proses visualisasi, Corel Draw dapat menghasilkan gambar 
dengan kualitas baik dan tidak kalah dengan bitmap meskipun berbasis vektor.
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G.  Memantau Kinerja PPC
Penting juga bahwa situs web secara konstan memantau kinerja kampanye 

pemasaran PPC . Ini akan membantu situs memodifikasi iklan PPC yang ada agar 
lebih produktif. Pada saat yang sama, iklan PPC yang belum terbukti efektif dapat 
segera dihentikan. Mengubah iklan PPC marketing adalah proses berkelanjutan 
yang dilakukan banyak situs web untuk meningkatkan laba atas investasi.

Melalui bantuan profesional dengan PPC marketing, popularitas pemasaran 
iklan lewat PPC telah memunculkan profesional yang menawarkan layanan PPC 
marketing untuk bisnis kecil dan besar. Menyewa perusahaan pemasaran PPC 
profesional disarankan untuk bisnis kecil tanpa pengalaman dalam pemasaran 
PPC. Sebagian besar perusahaan PPC marketing menawarkan tarif yang wajar untuk 
layanan mereka dan pada saat yang sama menghasilkan hasil yang dapat diterima.

Google Keyword Planner  adalah alat yang disediakan oleh google yang 
sebenarnya disediakan untuk mereka yang ingin memasang iklan Google AdWords 
agar dalam memasang iklan dapat lebih tepat sasaran dalam mendatangkan 
pengunjung ke website. Namun  alat ini ternyata bisa kita manfaatkan dalam 
merencanakan pemilihan judul,deskripsi dan keyword yang tepat bila kita hendak 
membuat blog/website.

Gambar 10. 9 Tampilan Dasboard Google Ads
Sumber : www.ads.google.com

Dengan adanya tool ini, saat kamu akan  membuat website toko online  atau 
jenis website apapun, maka lakukanlah  riset Keyword dengan Google Keyword 
Planner  terlebih dahulu sebelum menentukan judul untuk website, deskripsi, 
maupun keyword yang akan dipilih untuk bisnis tersebut.

https://www.darmanto.com/jasa-adwords-murah
http://www.ads.google.com
https://www.darmanto.com/2013/10/jasa-desain-web-toko-online-murah.html
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H.  Optimalisasi Iklan PPC
1. Memilih Kata Kunci yang Tepat

Ketika kamu akan beriklan menggunakan PPC, maka mesin pencari 
membutuhkan kata kunci sebagai acuan. Karena hal itu, kamu harus dapat 
membuat daftar kata kunci yang tepat. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan 
dalam pemilihan kata kunci:
a. Luas (Broad)
 Kata kunci yang luas akan membuat iklan kamu muncul sesuai dengan kata 

kunci yang dimasukan, mengandung kata kunci tersebut dan kata-kata 
dengan urutan apa pun, serta beberapa variasi kata kunci (salah eja dan 
sinonim).

b. Frasa (Phrase)
 Pencocokan frasa, dilambangkan dengan tanda kutip pada kata kunci ("Frasa 

match"). Hal ini berarti iklan kamu akan muncul hanya untuk istilah pencarian 
yang memiliki kata kunci yang ada di dalamnya, dalam urutan yang sama, 
meskipun kata lain mungkin juga berada dalam istilah pencarian.

c. Sama persis (Exact)
 Pilihan sama persis, dilambangkan dengan tanda kurung siku ([sama persis]), 

ini berarti iklan tersebut hanya akan muncul untuk istilah pencarian sama 
persis dengan kata kunci yang dipilih.

d. Negatif (Negative)
 Pencocokan kata kunci negatif, dilambangkan dengan menggunakan tanda 

dash di depan kata kunci(-negatif), ini berarti iklan kamu tidak akan muncul 
dalam pencarian menggunakan kata itu, tidak peduli apa ada kata-kata lain 
yang digunakan.

2. Bahasa dan Lokasi Iklan
Saat beriklan, kamu dapat melakukan pemilihan lokasi/geografis dan 

bahasa, atau disebut geo-targeting. Penargetan ini bertujuan agar kamu tahu 
bahwa lalu lintas website yang kamu miliki berasal dari pengguna internet yang 
relevan, yaitu berdasarkan lokasi dan bahasa yang mereka gunakan.

3. Perilaku dan Demografi
Iklan PPC juga dapat ditargetkan berdasarkan perilaku pribadi. Dengan 

Iklan Facebook, iklan dapat ditargetkan berdasarkan profil orang (demografi), 
pengaturan, dan perilaku yang dilakukan di Facebook. 

 Kamu dapat menargetkan iklan berdasarkan beberapa hal berikut:
a. Jenis Kelamin.
b. Lokasi.
c. Status hubungan.
d. Kelompok Umur

 Atau kamu juga dapat menargetkan berdasarkan:
a. Suka dan kepentingan.
b. Interaksi dengan merek/produk

4. Menambah Ekstensi Advert
Google khususnya sering bereksperimen dengan cara-cara menambah 

informasi untuk iklan PPC. Ini disebut sebagai ekstensi iklan. Untuk pengiklan 
PPC, ekstensi iklan menawarkan cara untuk mendapatkan informasi tambahan 
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yang ditampilkan pada iklan PPC tanpa mempengaruhi batas iklan salinan 
standar. Saat ini, Google menawarkan lima ekstensi Iklan PPC teks, yaitu
a. Perluasan Lokasi
b. Sitelinks Iklan
c. Ekstensi Telepon
d. Ekstensi produk
e. Penjual ratings ekstensi

5. Penawaran dan Peringkat
Seorang pengiklan PPC harus menentukan nilai maksimum pembayaran 

setiap iklan yang diklik dan memutuskan nilai tawaran tersebut untuk setiap 
kata kunci yang dimasukkan untuk iklan. Tawaran ini disebut CPC (Cost per Click) 
maksimum, atau CPC Maks. Setiap kali permintaan pencarian data dimasukkan, 
mesin pencari menjalankan lelang untuk menentukan iklan mana yang akan 
ditampilkan berdasarkan penawaran tertinggi, lokasi dan kata kunci. Lelang ini 
dikenal sebagai Generalized Second Price (GSP), yang merupakan variasi pada 
lelang Vickrey. Kamu harus menjaga Skor seluruh akun yang dimiliki berkualitas 
baik, karena mempengaruhi peringkat dan biaya per klik. Angka mutu ditentukan 
oleh faktor-faktor berikut ini:
a. Relevansi kata kunci untuk istilah pencarian.
b. Relevansi salin iklan tersebut ke istilah pencarian.
c. Relevansi halaman website arahan dengan istilah pencarian.
d. Track Record CTR(clickthrough rates) iklan tersebut.

6. Konversi dan Harga Klik-Tayang
Mesin pencari dalam menentukan iklan yang akan ditampilkan melihat 

faktor lain seperti relevansi, tujuannya adalah mencoba memastikan bahwa 
tidak hanya yang berkantong tebal yang dapat di posisi teratas sebagai 
pengiklan. Mesin pencari memastikan bahwa pengguna menemukan iklan yang 
relevan.

7. Website Tujuan
Iklan PPC tidak hanya tentang menciptakan iklan dan penawaran untuk 

kata kunci. Proses berlanjut setelah seorang pengguna internet mengklik 
iklan. Halaman yang dituju oleh pengakes iklan dengan mengklik sebuah iklan 
disebut halaman arahan. Halaman arahan dapat membuat atau menghancurkan 
kampanye iklan. Ini merupakan penyebabnya buruk dalam tampilan dan target 
yang tidak jelas. Kampanye PPC akan mengirim semua pengguna ke halaman 
depan web. Kampanye convert akan memastikan bahwa pengguna mendarat di 
halaman yang relevan dengan apa yang konsumen inginkan.

8. Pelacakan
Pelacakan konversi biasanya dilakukan dengan pixel pelacakan kecil yang 

ada dikonversi halaman konfirmasi dari website. Google AdWords menawarkan 
konversi tag pelacakan, yang memungkinkan kamu untuk melaporkan pada 
AdWords kampanye melalui konversi. Dalam rangka untuk melacak banyak 
jaringan lain, diperlukan pelacakan pihak ketiga misalnya www.wordtracker.
com. Jika kamu mengirimkan lalu lintas ke website yang menggunakan Google 
Analytics, kamu bisa menggunakan pelacakan kampanye untuk melacak dan 
melaporkan kampanye yang mengarahkan lalu lintas ke website. 
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CAKRAWALA

Ariana Huffington hasilkan 8 Milyard rupiah/bulan dari iklan PPC

Ariana Huffington merupakan blogger wanita pertama dengan penghasilan 
paling besar di dunia, blog dia adalah www.huffingtonpost.com, asal Ariana 
Huffington dari Amerika Serikat dan sumber penghasilannya, yaitu iklan PPC (Pay 
Per Click), penghasilan blogger yang satu ini mencapai $896.880/bulan (setara 8 
Milyar rupiah/bulan), topik blognya membahas tentang topik politik.
Sumber:https://www.kompasiana.com/raymondicy/54f97278a33311ac048b4fc4/bermodal-website-penghasilan-

orangorang-ini-bermiliaran-per-bulan

JELAJAH INTERNET

Agar lebih memahami materi tentang iklan PPC dengan adwords silahkan kalian 
mempelajari secara mandiri melalui internet. Di bawah ini adalah alamat website 
yang bisa kalian kunjungi untuk dijadikan referensi tambahan.
https://www.dewaweb.com/blog/ppc/
https://www.dewaweb.com/blog/panduan-google-adwords/

https://www.kompasiana.com/raymondicy/54f97278a33311ac048b4fc4/bermodal-website-penghasilan-orangorang-ini-bermiliaran-per-bulan
https://www.kompasiana.com/raymondicy/54f97278a33311ac048b4fc4/bermodal-website-penghasilan-orangorang-ini-bermiliaran-per-bulan
https://www.dewaweb.com/blog/ppc/
https://www.dewaweb.com/blog/panduan-google-adwords/
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RANGKUMAN

Pay per click adalah model iklan jenis digital marketing yang cocok diterapkan 
saat ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia sudah terhubung dengan 
internet. Selain itu, model iklan ini juga lebih efektif, lebih efisien, dan lebih 
ekonomis dibanding model iklan konvensional. PPC adalah jenis iklan berbayar 
dimana sebuah bisnis membayar setiap kali iklan mereka diklik. PPC sendiri 
terdiri dari beberapa macam iklan, yaitu Search advertising, Sosial advertising, 
Remarketing, Display advertising, dan Google shopping.

Google AdWords adalah sebuah produk periklanan yang dibuat oleh Google 
yang sampai saat ini masih menjadi sumber pemasukan utama Google di bidang 
periklanan. Google AdWords adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru 
yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai sarana beriklan, biasa disebut 
juga sebagai Search engine  Marketing atau pemasaran berbasis mesin pencari. 
Aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat banner salah satuhnya yaitu art 
weaver, fotografix, dan corel draw.

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa yang disebut dengan PPC?
2. Bagaimana cara menggunakan Geogle?
3. Coba bedakan 3 target tampilan Geogle Adwords!
4. Bagaimana cara mengoptimalkan iklan PPC?
5. Tuliskan aplikasi pembuatan Banner!

REFLEKSI

1. Seterlah mempelajari bab 10, kamu akan memahami materi tentang iklan PPC. 
Apakah materi pembelajaran ini termasuk ke dalam materi yang kamu senangi?

2. Hal baru apakah yang kamu dapatkan setelah mempelajari ini?
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TUJUAN PEMBELAJARAN

KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat mendefinisikan pengertian 
iklan online, menjelaskan tujuan dan keuntungan iklan online, menjelaskan jenis-
jenis tampilan dan konten iklan online, mempresentasikan cara membuat iklan 
online, dan menjelaskan model serta metode pembayaran iklan online.

Direct Advertising, Selfnservive, Contextual Advertising, Intext, Advertising

BAB 
XI

PETA KONSEP

IKLAN ONLINE

IK
LA

N
 O

N
LI

N
E

Pengertian iklan online

pentingnya Tujuan dan keuntungan 
iklan online

Jenis-jenis iklan online

Menjelaskan Kelebihan dan 
Kekurangan iklan online

Cara Menjalankan iklan Online

Tampilan dan konten Iklan Online

Strateg merancang Iklan Online

cara membuat Iklan Online

Model dan Metode pembayaran Iklan 
Online

BAB XI IKLAN ONLINE
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PENDAHULUAN

Amati gambar-gambar di bawah ini dan jawab pertanyaan berikut secara lisan.
1. Apakah kamu mengenal apa itu iklan online ?
2. Ketika kamu sedang browsing atau sedang menggunakan media sosial apakah 

kamu melihat iklan? Iklan apa yang sering kamu liat? Sebutka posisi iklan yang 
kamu liat tersebut?

3. Apakah kamu lebih tertarik pada iklan berbentuk brosur, baliho atau pamflet 
dibandingkan iklan yang terdapat pada media sosial misalnya iklan di facebook? 
Berikan alasannya?

TUGAS MANDIRI

Amati gambar-gambar di bawah ini dan jawab pertanyaan berikut secara lisan.
1. Diskusikan dengan kelompok kamu tentang kelebihan dan kekurangan  letak 

iklan Web Benner Advertising frame ads, pop-up advertising, iklan melayang, 
expanding ads, trick banners, iklan interstisal, iklan teks (teks ads) serta 
berikan contohnya!

2. Buat akun google ads dengan kelompokmu!
3. Prsentasikan dari hasil yang kamu dapat di depan kelas!
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A.  Pengertian Iklan Online
Pengertian iklan online atau biasa disebut dengan online advertising adalah 

info atau pesan yang disampaikan kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk 
memperkenalkan, mengajak, dan membujuk agar khalayak luas ikut kedalam 
ajakan tertentu yang dipasang dan bisa terlibat pada jaringan internet. Iklan online 
menggunakan media elekronik untuk memasarkan iklannya.

Iklan online merupakan upaya pemasaran online degan menampilkan sebuah 
sub web pada hasil pencarian search engine  dengan cara perbayar. Pemasaran iklan 
online biasa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan 
produk atau jasa lewat dunia maya yang bertujuan untuk meraih keuntungan dari 
penjualan.

Iklan online ialah iklan yang dipromosikan melalui jaringan internet, sedangkan 
took online adalah sarana tempat berbelanja jual beli yang di dalamnya berisi iklan 
penawaran produk atau jasa. 

B.  Tujuan dan Keuntungan Iklan Online
1. Tujuan Iklan online
 Ada beberapa tujuan iklan online antara lain:

a. Menginformasikan konsumen tentang merek-merek baru, mendidik mereka 
tentang fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek 
yang positif.

b. Membangun kesadaran merek, membuat konsumen sadar akan sebuah 
merek atau produk yang bertujuan jangka panjang perusahan. Setelah 
konsumen mengetahui produk/merek maka langkah selanjutnya adalah 
mendapat kepercayaan konsumen.

c. Menjangkau pelanggan baru dan menciptakan permintaan konsumen. 
Ada 3 langkah yang harus di perhatikan dalam menciptakan permintaan 
konseumen antara lain:
1) Menginformasikan
2) Membujuk
3) Mengingatkan

d. Memperluas/membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang di 
iklankan

e. Membangun loyalitas konsumen
2. Keuntungan Iklan Online
 Berikut ini adlaah beberapa keuntungan iklan online antara lain:

a. Tidak Ada Tanggal Kedaluarsa
 Media online adalah fleksibel, instan, dinamis, dan bisa berubah-ubah. 

Sebuah website dapat melajukan 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu 
dan tidak akan pernah berakhir, sehingga iklan online tidak ada tanggal 
kedaluarsanya karena akan aktif terus 24 jam.

b. Lead Time
 Informasi online dapat di publikasikan segera mungkin dan berubah secara 

teratur meskipun ada atau tidak ada lead time.
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c. Kualitas Paparan
 Kualitas paparan konsumen hanya perlu mengklik banner atau bentuk iklan 

online lainnya jika meraka tertarik dengan iklan tersebut.
d. Kebebasan
 Pengguna internet memiliki hak penuh untuk mengkontrol apa yang ingin 

mereka lihat. Kebebasan dalam memilih memungkinkan pelanggan untuk 
mengambil keputusan dalam berinteraksi dengan merek atau tidak.

e. Jangkauan
 Melalui media internet iklan dapat di tampikan tanpa ada batas geografis. 

Satu iklan online dapat menjangkau ribuan konsumen yang ersebar di 
seluruh dunia. Sehingga jangkauan iklan online bisa sangat luas sekali.

f. Biaya
 Biaya yang digunakan relatif murah. Memilih media iklan online dapat 

memberiklan dengan tepat dengan mengurangi biaya pemasaran. 
Dibandingkan dengan iklan tradisional, iklan online relatif lebih murah dan 
efektif.

C.  Jenis-Jenis Iklan Online
Pengertian iklan online atau biasa disebut dengan online advertising adalah 

info atau pesan yang disampaikan kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk 
memperkenalkan, mengajak, dan membujuk agar khalayak luas ikut kedalam 
ajakan tertentu yang dipasang dan bisa terlibat pada jaringan internet. Iklan online 
menggunakan media elekronik untuk memasarkan iklannya.

Iklan online merupakan upaya pemasaran online degan menampilkan sebuah 
sub web pada hasil pencarian search engine  dengan cara perbayar. Pemasaran iklan 
online biasa digambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan 
produk atau jawa lewat dunia maya yang bertujuan untuk meraih keuntungan dari 
penjualan. Berikut ini adalah 12 jenis-jenis iklan online berikut dengan kelebihan 
dan kekurangan dari masing-masing:

1. Direct Advertising
Direct advertising adalah iklan online di mana pemasangan iklan dan 

pemilik media berhubungan langsung dan menandatangi kontrak untuk 
menampilkan iklan. Media yang menjadi iklan jenis ini adalah website atau 
blog yang mempunyai layanan iklan dengan traffic rank yang cukup tinggi. 
Blog tersebut bisa dipercaya penyedia jasa iklan dan cukup populer di 
kalangan pengunjung. Iklan ini biasanya berupa benner, gambar dan tulisan.

Gambar 11. 1 Direct Advertising
Sumber : www.detik.com
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2. SelfnService Advertising
Selfnservice advertising adalah pendekatan iklan baru di mana materi iklan, 

penempatan iklan, tampilan, serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan 
melalui metode proses yang di lakukan sendiri dalam jaringan. Salah satu contoh 
selfnservice advertising adalah Google Adwords. Iklan jenis ini memungkinkan 
pengunjung melihat berbagai jenis penyedia layanan iklan.

3. Ad Networks
Ad Networks adalah sebuah jaringan yang menghubungkan antara 

pemasang iklan dengan pemilik situs web. Bisanya menargetkan iklan-iklan 
yang tidak mempunyai target konsumen khusus. Pemasang iklan jenis ini 
biasanya mengincar sebanyak mungkin orang yang melihat iklan dengan biaya 
minim. Contoh iklan ini adalah Value Clik Media dan Tribal Fusion.

4. Contextual Advertising
Contextual advertising adalah jenis iklan yang ditargetkan pada konten tidak 

secara acak, namun dapat dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan 
konten yang relevan dari iklan tersebut. Contoh iklan contextual advertising 
adalah Google Adsen dan Yahoo Publisher Network.

5. Twitter Advertising
Twitter advertising adalah jenis iklan yang berfungsi sebagai tweet 

dari pemasangan iklan, yaitu iklan berbasis keyword yang pendek. Akan 
didistribusikan kepada kosumen yang membaca konten sesuai dengan keyword 
yang dipilih. Iklan jenis ini misalnya magpie dan twittad.

6. In Text Advertising
Sistem in text advertising secara otomatis menghubungkan kata tertentu 

dalam website dengan konten iklan yang berhubungan. Contoh in text 
advertising adalah kontera dan vibrant in text ad.

7. Ad Network Optimization
Ad Network Optimization mengevaluasi dan memilih iklan yang membayar 

terbanyak untuk menampilkan dalam halaman web dengan mengavaluasi 
semua pilihan serta ukuran iklan yang baik. Contoh iklan ini adalah Pubmatic 
dan Yeildbuild.

8. Rep Ad Agencies
Rep Ad Agencies adalah agen iklan yang mewakili blog-blog dan situs web 

tertentu memediasi penjualan meraka untuk berkampanye besar. Iklan jenis ini 
misalnya federated media dan tribal fusion.

9. Sosial Advertising
Sosial advertising adalah iklan tradisional, format iklan ini memanfaatkan 

dinamika pengaruh sosial misalnya peer groub, word of mouth, viral marketing, 
dan merekomendasikan langsung dari teman ke teman. Iklan jenis ini misalnya 
iklan facebook, video lag, dan meebo.

10. Video Advertising
Video advertsising adalah iklan dalam bentuk video. Target pasar iklan ini 

adalah para konten video. Ada beberapa format yang tersedia termasuk iklan 
dinamis bisa tampil sebelum atau sesudah. Iklan jenis ini adalah voxant dan 
adsen for video.
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11. RSS Advertising
RSS advertising adalah tampilan iklan dalam RSS Feed yang bisa disesuaikan 

dengan konten RSS Feed tersebut atau secara manual ditargetkan pada 
kebutuhan promosi tertentu. Contoh iklan ini adalah pheedo Feedvertising.

12. Sponsorship
Sponsorship adalah bentuk bantuan dana atau bisa juga bentuk dana atau 

jasa sebagai ganti promosi terhadap suatu merek/sponsorship online strategi 
alternative yang banyak digunakan dan dianggap lebih efektif dari pamasangan 
iklan online dalam bentuk banner.

D.  Kelebihan dan Kekurangan Iklan Online
1. Direct Advertising

a. Kelebihan Direct Advertising
 Kelebihan direct advertising adalah iklan yang cukup praktis, yaitu dengan 

memajang iklan sesuai dengan yang diinginkan. Iklan ini bisa menyesuaikan 
pada target konsumen tertentu agar lebih efektif.

b. Kekurangan Direct Advertising
 Kekurangan direct advertising adalah penyesuaian ukuran, adanya ukuran 

tampilan dan disesuaikan dengan harga. Harga yang murah memungkinkan 
ukuran iklannya kecil. Jika pesaing memiliki ukuran yang lebih besar 
kemungkinan memiliki peluang lebih besar. Menampilkan banner yang lebih 
besar maka membutuhkan biasya yang bersar juga.

2. Selfnservice Advertising
a. Kelebihan Selfnservice advertising
 Kelebihan Selfnservice advertising adalah pemasangan iklan lebih leluasa 

dalam mengatur konten maupun tata letak iklan. Pemasangan iklan akan 
dikenakan biaya jika ada pengunjung yang klik iklan tersebut.

b. Kekurangan Selfnservice advertising
 Memerlukan keahlian khusus agar iklan terlihat menarik. Kurangnya 

kreativitas dapat mengakibatkan iklan kurang menarik. Iklan jenis ini kurang 
efektif karena tidak adanya target untuk konsumen. Harus ada redaksi kata 
atau keyword yang sesuai sebagai kata kunci pencari. Di Google biasaya akan 
ada pesaing yang menawarkan iklan yang serupa.

3. Ad Network
a. Kelebihan Ad Networks
 Kelebihan ad networks adalah penulis bisa fokus pada artikel yang berkualitas 

tanpa harus memiliki traffic rank blog yang tinggi agar mendapatkan iklan 
semakin tinggi.

b. Kekurangan Ad Networks
 Kekurangan ad networks adalah banyak peraturan yang harus diikuti 

sehingga kurangnya kebebasan dalam pemasangan iklan dan tidak dapat 
menentukan jenis iklan apa saja yang ingin ditampilkan di blog atau website.

4. Kontextual Advertising
a. Kelebihan Kontextual advertising
 Kelebihan Kontextual advertising adalah iklan ini sudah otomatis dipilih 

oleh sistem yang tepat sesuai dengan produk yang dipromosikan. Sehingga 
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pengguna internet akan bergabung lebih banyak melihat iklan tersebut. 
Biaya iklan murah karena perhitungan bayar per klik dari pengunjung.

b. Kekurangan Kontextual advertising
 Kekurangan kontextual advertising adalah karena ditentukan oleh sistem, 

maka pakar konsumen tidak dapat ditentukan oleh pemasang iklan.
5. Twitter Advertising

a. Kelebihan Twitter advertising
 Kelebihan twitter advertising adalah memungkinkan banyak di promosikan 

dikunjungu banyak konsumen yang akana bergabung. Melihat banyaknya 
pengguna twitter sangat memungkinkan untuk memperoleh banyak calon 
konsumen.

b. Kekurangan Twitter advertising
 Kekurangan twitter advertising adalah iklan ini kecil sehingga banyak orang 

yang tidak mengetahui iklan ini. Dalam hitungan menit juga iklan akan 
bergeser ke bawah. Twitter hanya dibatasi 140 karakter harus memikirkan 
kalimat pendek untuk terlihat menarik.

6. In Text Advertising
a. Kelebihan In Text Advertising
 Kelebihannya adalah link situs promosi dapat dilihat oleh semua pengguna.
b. Kekurangan In Text Advertising
 Kekurangannya adalah sasaran pasar tidak bisa diprediksi oleh pemasang 

iklan.
7. Ad Network Optimization

a. Kelebihan Ad Network Optimization
 Pesaing dalam mempromosiikan iklan lebih mudah jika visual dari iklan baik 

dan medapat efek positif terhadap pesaing iklan.
b. Kekurangan Ad Network Optimization
 Kekurangan Ad Network Optimization tidak semua perusahaan menggunakan 

bentuk iklan ini dan tidak semua level produk di iklankan dapat menggunakan 
bentuk iklan ini.

8. Rep Ad Agencies
a. Kelebihan Rep Ad Agencies
 Kelebihan Rep Ad Agencies adalah memudahkan prusahaan dalam 

mempromosikan produk atau jasa dan dapat diprediksi terlebih dahulu 
karena pihak agensi ikut serta membantu strategi pemasaran.

b. Kekurangan Rep Ad Agencies
 Kekurangan Rep Ad Agencies adalah besar biaya iklan pengeluaran iklan 

dipromosikan melalui beberapa pihak penyedia ruang iklan dan perantara.
9. Social Advertising

a. Kelebihan Social Advertising
 Kelebihan sosial advertising tidak membutuhkan biaya yang mahal
b. Kekurangan Social Advertising
 Harus mempunyai website untuk memasang iklan atau blog untuk 

mempermudah promosi.
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10. Video Advertising
a. Kelebihan Video Advertising
 Kelebihan video advertising adalah lebih menarik untuk di lihat karena 

berbentuk audio bisual.
b. Kekurangan Video Advertising
 Kekurangan video advertising adalah pengguna akan lebih fokus pada 

konten videonya dibanding dengan produk atau jasa. Pembuatan viedonya 
juga harus menarik.

11. RSS Advertising
a. Kelebihan RSS advertising
 Kelebihan RSS advertising adalah penempatan iklan dapat disesuaikan 

melalui klasifikasi kebutihan yang sudah di tentukan.
b. Kekurangan RSS Advertising
 Kekurangan RSS advertising tidak banyak dilihat oleh pengguna internet.

12. Sponsorship
a. Kelebihan Sponsorship
 Kelebihan sponsorsorship adalah sasaran pasarnya lebih banyak dan lebih 

efektif.
b. Kekurangan Sponsorship
 Kekurangan sponsorship adalah biaya lebih besar dan pengerjaan iklan 

dibutuhkan kreatifitas agar mampu menarik perhatian pengunjung.

E.  Perbedaan Iklan Online Gratis dan Berbayar
Di dunia maya ini ada ratusan hingga ribuan situs yang membuka jasa 

penyebaran iklan. Dari yang gratis hingga yang berbayar. Semua menguntungkan. 
Berikut perbedaan iklan online gratis dan berbayar:
1. Iklan Online Gratis

Tidak dipungut biaya sedikitpun untuk submit iklannya, tetapi kita harus 
submit manual satu demi satu iklan itu dan itu juga cuma satu demi satu situs 
iklan baris. Sangat tidak praktis dan buang waktu.  Sekarang sudah ada softwere 
yang bisa submit ke ratusan iklan baris dengan sekali klik saja. Akan tetapi itu 
juga membutuhkan biaya per bulannya untuk aktifkan softwere-nya, biasanya 
20-30rb perbulannya. ( Kurang disarankan untuk dilakukan ).
a. Kelebihan
 Gratis tanpa di pungut biaya sepeserpun.
b. Kekurangan
 Kurang praktis untuk dilakukan, buang waktu, kurang efisien, membutuhkan 

biaya untuk koneksi internet, tampil hanya bisa 1 kali 2 kali saja dalam waktu 
5 menit.

2. Iklan Online Berbayar 
Iklan online berbayar itu sangat efisien dan cepat. Masing-masing situs 

iklan berbayar memasang tarif dan sistem kerja yang berbeda-beda. Ada 
yang dengan cara pemasang iklan wajib bayar/bulan dengan tarif tertentu, 
ada juga pemasang iklan wajib membayar pemilik situs iklan dengan biaya 
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perklik iklannya, sehingga setiap ada orang yang tertarik dengan iklan tersebut 
kemudian orang itu melakukan klik pada iklan itu, maka pemasang iklan akan 
dikenakan biaya. 

Biasanya situs ini menyediakan pulsa untuk pemajangan iklan trsebut. Dan 
pulsa itu akan berkurang setiap ada yang mengklik iklan yang dipasangnya. 
Akan tetapi, Anda akan mendapatkan hasilnya lebih bagus. (disarankan)
a. Kelebihan
 Kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan submit iklan berkali-kali. 

Cukup kita menunggunya saja maka iklan akan tampil dengan sendirinya ke 
ratusan tempat penyedia iklan. Selain itu, jika ada orang yang tertarik untuk 
masuk dan mendaftar atau membeli apa yang diiklankan. Biasanya sehari 
bisa sampai puluhan ribu kali tampil iklannya. Hasilnya jauh lebih bagus 
amat sangat dari iklan baris gratis. Tampil di situs iklan ternama hingga 
ribuan kali dalam satu hari. Peluang lebih besar.

b. Kekurangan 
 Membutuhkan biaya untuk menyewa jasa iklan. Seperti perusahaan yang 

memasang iklan pada papan iklan di pinggir jalan (offline). Biasanya berkisar 
dari 25rb-200rb untuk yang hitungan perbulan dan 25rb hingga tak terbatas 
untuk pulsa iklan perklik.

F.  Tampilan dan Konten Iklan Online

Gambar 11.2 Tampilan Konten Iklan di Sebuah Situs 
Sumber: Tribunnews.Com
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1. Web Banner Advertising 
a. Tampilan frame ads (traditional banner) 
 Tampilan ini dapat dilihat melalui bentuknya, biasaya berupa persegi 

panjang, kotak, baik vertikal maupun harizontal. 

b. Tampilan pop-up/-op-unders (pop-up advertising) 
 Tampilan iklan pop-up biasanya berupa jendela yang muncul tiba-tiba ketika 

mengunjungi halaman web. 
c. Tampilan iklan melayang 
 Iklan yang muncul pada saat membuka sebuah situs atau blog, biasanya 

berupa benner dan di letakkan di header, sidebar, ataupun di footer. 
d. Tampilan expanding ads
 Tampilan iklan kecil dapat berupa teks atau gambar, yang dalam waktu yang 

telah di tentukan akan tampil dalam bentuk yang besar atau lengkap apabila 
iklan kecil tadi tidak di klik untuk di skip 

e. Tampilan trick banners 
 Iklan yang berbentuk banner yang muncul pada saat membuka situs atau 

blog.
f. Tampilan iklan interstisal 
 Iklan satu halaman yang penuh yang muncul sebelum halaman web yang 

sebenernya 
2. Tampilan Iklan Teks (Teks Ads)
 Tampilan iklan bebasis hyperlink (tautan) sering digunakan pada media online.

G.  Strategi Merancang Iklan Online
Berikut beberapa strategi merancang iklan online yang disarankan oleh 

beberapa ahli atau pakar dalam periklanan.
1. Menarik sacara visual

Pentingnya pemilihan warna dalam periklanan dikarenakan hal ini 
berdampak pada perhatian konsumen. Dalam internet, prinsip ini dapat 
direalisasikan dengan mengadopsi isi web yang bergerak dan interaktif 
sehingga dapat menarik kunjungan konsumen yang berulang ulang kali.

2. Membidik kelompok tertentu
Salah satu srategi yang dianjurkan adalah perlunya kematangan dalam 

manajemen perusahaan.
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3. Isi situs Web Bermanfaat bagi Konsumen
Dalam hal ini penting bagi Anda untuk memperhatikan web sesuai dengan 

tujuan pengiklanan produk yang ingin Anda jual. Hindari ukuran web yang 
terlalu besar, karena hal ini akan memperlama proses men-download.

4. Menekankan Merek dan Citra Perusahaan
Strategi kreatif dalam memasang iklan diantaranya sebagai berikut;
a. Strategi generik
b. Strategi primitif
c. Strategi unique selling proposition
d. Strategi brand image
e. Strategi inherent drama
f. Positioning
g. Strategi resonansi atau gema
h. Strategi emosional

5. Iklan Merupakan Bagian dari Strategi Pemasaran
 Perusahaan harus berpatisipasi secara aktif dalam media sosial.
6. Iklan Harus Berhubungan dengan Proses Ordering

Item yang diiklankan harus dapat langsung dipesan dan dibayar secara 
online juga. Hal ini berdampak langsung kepada kepercayaan konsumen 
terhadap perusahaan Anda atau usaha Anda benar-benar ada.

7. Mendesain Iklan Internet
Mendesain iklan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia 

periklanan. Ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam iklan 
diantaranya gaya, nada, kata, dan format.

Cara Membuat Iklan Online dengan Google Ads
1. Menyiapkan Akun Gmail

Jika belum punya silahkan buat telebih daluhu kemudian menuju ke situs 
resminya  https://ads.google.com/home/. Kurang lebih tampilannya seperti 
gambar di bawah dan pilih

     

Gambar 11. 3 Tampilan Awal Googleads
Sumber : Ads.Google.Com

https://ads.google.com/intl/id_ID/home/
https://ads.google.com/home/
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2. Masuk ke Akun Google
Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke Tab Baru. Pada tahapan ini, Anda 

diminta memasukkan alamat e-mail Gmail dan sandinya. Kemudian klik tombol 
biru yang bertulisan.

Gambar 11. 4 Tampilan Masuk ke Akun Google 
Sumber: Www.Google.Com

3. Menentukan Jenis Iklan
Pada tahap berikutnya, terdapat tiga pilihan jenis iklan yang dapat dipilih 

dan di antaranya adalah
a. Dapatkan Lebih Banyak Panggilan.
b. Dapatkan Lebih Banyak Penjualan atau Pendaftaran Situs.
c. Dapatkan Lebih Banyak Kunjungan ke Lokasi Fisik Anda.

Sedangkan yang akan kita praktekkan kali ini adalah  Dapatkan Lebih 
BanyakPenjualan atau Pendaftaran Situs.
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4. Membuat Nama Kampanye
Anda disuruh membuat nama bisnis. Silahkan masukkan URL, atau link 

Website.

Gambar 11. 5 Menu Menambahkan Alamat Website untuk Membuat Iklan 
Sumber: Www.Ads.Google.Com

Jika belum mempunyai website, Anda bisa menggunakan URL Halaman 
Facebook, Profil Twitter, atau Lainnya. Namun saran kami lebih baik membuat 
website, karena sangat membantu Anda untuk mengembangkan sebuah usaha.

5. Menentukan Lokasi Iklan
Kemudian, menentukan Lokasi iklan Anda akan muncul di mana.

Gambar 11. 6 Menu Menentukan Lokasi Sasaran Iklan 
Sumber : Www.Ads.Google.Com

http://Www.Ads.Google.Com
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Penjelasan:
a. Nomor 1 adalah pilihan lokasi secara otomatis. Artinya, sistem Google akan 

melacak keberadaan Anda untuk dijadikan lokasi iklan akan muncul.
b. Nomor 2 adalah pilihan lokasi secara manual. Anda bisa menentukan sendiri 

sesuai kebutuhan Anda. (Pilihan ini termasuk yang kami sarankan karena 
lebih mudah menggunakannya).

c. Nomor tiga adalah alat atau sistem untuk menentukan Lokasi.
6. Menentukan Jenis Produk, atau Layanan

Pada tahap berikutnya adalah menentukan produk dan layanan Anda, yang 
kita contohkan kali ini adalah :
a. Peluang Bisnis
b. Bisnis Online
c.  Pemasaran Online

Namun, Anda perlu menambahkan produk dan layanan yang sesuai dengan 
jenis usaha Anda. Caranya tinggal klik tulisan Tambahkan Produk Atau Layanan.

Gambar 11. 7 Menambahkan Produk
Sumber: Www.Ads.Google.Com

Penjelasan singkat
Produk dan layanan pada gambar di atas adalah Peluang Bisnis, Bisnis Online, 
dan Pemasaran Online. Jadi, iklan akan muncul jika ada orang yang mencari 
informasi di google dengan mengetikkan salah satu kata kunci berikut : 
a. Peluang Bisnis
b. Bisnis Online
c. Atau Pemasaran Online

7. Membuat Judul dan Deskripsi
Selanjutnya adalah membuat Judul dan Deskripsi iklan yang akan 

ditampilkan di halaman Google. Untuk contohnya, perhatikan saja gambar 
berikut. Jika Anda sudah mengisi semuanya, silahkan klik tombol biru yang 
bertulisan berikutnya.
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Gambar 11. 8 Form Detail Iklan
Sumber: Ads.Google.Com

8. Membuat Anggaran
Selanjutnya adalah memilih anggaran biaya yang akan dikeluarkan setiap 

harinya. Anda juga bisa menentukan anggaran sendiri sesuai kebutuhan Anda 
dengan melakukan klik tulisan Tambahkan Anggaran Anda. 

Gambar 11. 9 Form Mengisi Anggaran di Adsgoogle 
Sumber : Www.Ads.Google.Com

Kurang lebih tampilan selanjutnya seperti gambar di bawah. Jika  sudah 
sesuai dengan harapan Anda, silahkan klik Berikutnya
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Gambar 11. 10 Menu untuk Melihat Pengaturan Iklan 
Sumber: Www.Ads.Google.Com
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9. Membuat Akun AdWords
Selanjutnya adalah membuat akun Google AdWords. Untuk pengaturannya, 

sesuaikan saja dengan gambar. Namun pada nama dan alamat menyesuaikan 
dengan nama dan alamat Anda.

Gambar 11. 11 Tampilan Konfirmasi Pembayaran Google Ads 
Sumber : Ads.Google.Com
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10. Milih Metode Pembayaran
 Cara pembayaran, dan metode pembayaran

Gambar 11. 12 Metode Pembayaran Google Ads  
Sumber : Www.Ads.Google.Com

Penjelasan
a. Cara pembayaran terdapat dua pilihan, yakni pembayaran otomatis dan 

manual. Jika Anda memilih otomatis berarti harus menyiapkan kartu kredit.
b. Metode pembayaran juga terdapat dua pilihan, yakni transfer bank dan kartu 

kredit.
c. Kolom pada nomor tiga harus dicentang.

11. Melakukan Pembayaran
Setelah itu, klik krim dan akan ada informasi mengenai nomor rekening dan 

cara pembayaran.
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Iklan Online Tumbuh Lebih Cepat

Perusahaan teknologi pemasaran niaga Criteo mencatat, televisi masih 
menjadi saluran utama untuk beriklan di Indonesia. Namun pertumbuhan iklan 
melalui media online lebih cepat dibanding televisi. Menurut Criteo, pertumbuhan 
tahunan gabungan (CAGR) belanja iklan di televisi tumbuh 14,5% sejak 2014 
hingga 2017. Sementara belanja iklan secara online tumbuh 44,3% untuk periode 
yang sama. "Namun belanja iklan di televisi tetap lebih besar," ujar General 
Manager Criteo Southeast Asia, Hong Ko Menurutnya, pertumbuhan belanja iklan 
secara online sejalan dengan besarnya kepemilikan ponsel pintar (smartphone) di 
Indonesia. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, masyarakat 
yang mengakses internet melalui smartphone atau tablet mencapai 44,16% dari 
143,26 juta pada 2017. Sedangkan yang mengakses internet lewat komputer atau 
laptop pribadi hanya 4,49%.
Sumber:https://katadata.co.id/berita/2018/11/21/tv-masih-mendominasi-tapi-iklan-online-tumbuh-lebih-cepat

JELAJAH INTERNET

Agar lebih memahami materi tentang iklan online silahkan kalian mempelajari 
secara mandiri melalui internet. Di bawah ini adalah alamat website yang bisa 
kalian kunjungi untuk dijadikan referensi tambahan
https://www.niagahoster.co.id/blog/jualan-online/
https://www.niagahoster.co.id/blog/jualan-online/#8_Coba_Iklankan_Bisnis_
Lewat_Facebook_Youtube_dan_Instagram

https://katadata.co.id/berita/2018/11/21/tv-masih-mendominasi-tapi-iklan-online-tumbuh-lebih-cepat
er.co.id/blog/jualan-online/
https://www.niagahoster.co.id/blog/jualan-online/#8_Coba_Iklankan_Bisnis_Lewat_Facebook_Youtube_dan_Instagram
https://www.niagahoster.co.id/blog/jualan-online/#8_Coba_Iklankan_Bisnis_Lewat_Facebook_Youtube_dan_Instagram
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Iklan online atau biasa disebut dengan online advertising adalah info atau pesan 
yang disampaikan kepada khalayak ramai yang bertujuan untuk memperkenalkan, 
mengajak, dan membujuk agar khalayak luas ikut ke dalam ajakan tertentu yang 
dipasang dan bisa terlibat pada jaringan internet. Iklan online menggunakan media 
elekronik untuk memasarkan iklannya.

Iklan online merupakan upaya pemasaran online degan menampilkan sebuah 
sub web pada hasil pencarian search engine  dengan cara perbayar. Pemasaran iklan 
online biasa di gambarkan sebagai kegiatan memasang iklan untuk menawarkan 
produk atau jasa melalui dunia maya yang bertujuan untuk meraih keuntungan dari 
penjualan.

Ada 12 jenis- jenis iklan online, yaitu  direct advertising, selfnservice, ad 
networks, contextual advertising, twitter advertising, in text advertising, ad network 
optimization, rep ad agencier, sosial advertising, video advertising, RSS advertising, 
dan sponsorship.

PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa yang disebut dengan iklan online?
2. Tuliskan tujuan dan keuntungan dari iklan online!
3. Apa perbedaan test pengiriman e-mail dengan kirim e-mail!
4. Tuliskan konten e-mail!
5. Mengapa e-mail marketing penting?

REFLEKSI

1. Apakah kamu tertarik untuk membuat iklan online?
2. Menurut kamu kendala apa yang kamu dapatkan ketika mempelajari bab ini?
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KATA KUNCI

Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa dapat melakukan cara 
mendistribusikan  dan menerapkan iklan online dalam pemasaran online, serta 
menjelaskan cara melacak dan mengukur ROI dari iklan online

ROR, ROI, Link, Tracking Pixels, Data Driven

BAB 
XII

PETA KONSEP
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Cara mendistribusikan iklan online

Memasarkan iklan online

Melacak dan mengukur ROI dari iklan 
online

Menerapkan iklan online

BAB XII DISTRIBUSI IKLAN ONLINE
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Gambar 12. 1 Kegiatan di Gudang Bulog 
Sumber: www.Google.com

Amati gambar-gambar di atas dan jawablah pertanyaan berikut secara lisan!
1. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut?
2. Adakah hubungan gambar tersebut dengan iklan online? Jelaskan!

Perkembangan teknologi sekarang ini khususnya teknologi informasi 
berkembang dengan sangat pesat. Saat ini sering sekali kita mendengar mengenai 
teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. 
Perkembangan teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang ke arah 
user friendly yang artinya semakin mempermudah pemakai dalam memahami serta 
menjalankan fungsi internet tersebut. Internet membuat kita semakin mudah dalam 
hal mendapatkan informasi , terlebih dengan adanya fasilitas internet yang dalam 
dekade sekarang ini telah membuat sesuatu yang tadinya sukar diketahui oleh publik 
akan hal yang sifatnya informasi kini seakan menjadi sebuah tren yang bisa dibilang 
cukup trendseter karena saat ini dari anak-anak SD pun sampai orang dewasa sudah 
mulai menggemari berinternet ria bahkan bisa dikatakan kecanduan akan fasilitas 
yang ada di internet. 

Dalam dunia usaha khususnya bidang pemasaran, internet merupakan salah 
satu media pemasaran yang bersifat global. Sekarang ini yang sedang naik daun 
adalah pemasaran dengan menggunakan internet atau pemasaran online. Internet 
sekarang telah menjadi gaya hidup sehingga menjadi alternatif bagi banyak orang 
untuk melihat berita, belanja, membangun komunitas, dan lain – lain. Internet sebagai 
alat pemasaran menjadikan segalanya lebih mudah dan praktis. Pemasaran internet 
juga dilakukan dengan cara memasang iklan melalui internet yang biasanya disebut 
iklan online. Iklan online adalah suatu bentuk promosi yang menggunakan internet 
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dan World Wide Web untuk tujuan yang dinyatakan untuk menyampaikan pemasaran 
pesan untuk menarik pelanggan. Salah satu manfaat utama dari iklan online adalah 
segera menerbitkan informasi dan konten yang tidak dibatasi oleh geografi atau 
waktu. Iklan di internet saat ini sedang digemari karena iklan di internet dapat diakses 
di mana saja. Selain itu juga sekarang ini sangat mudah mengakses internet. Apalagi 
banyak handphone yang bisa internet sehingga memudahkan masyrakat untuk melihat 
barang di internet. Iklan internet dapat memasarkan sampai ke seluruh Indonesia/
tidak terbatas pemasarannya. 

Biaya iklan di internet pun relatif lebih rendah dibanding dengan iklan di koran 
sehingga banyak masyarakat yang mulai mencoba menjual barang-barangnya di 
internet. Kalau mempunyai produk yang bisa dijual, bisa diiklan di forum jual beli 
atau bisa juga membuat website sendiri lalu menjual produk sendiri atau bisa juga 
menjual produk orang lain dan orang lain membayar jasa penampilan iklan online. 
Pada iklan online sangat penting penampilan gambar karena masyarakat tertarik 
untuk membeli produk dari gambar. Akan tetapi, tidak boleh memanipulasi gambar 
sampai tidak sesuai dengan yang produk asli. Salah satu contohnya kalau menjual 
hewan di internet terutama menjual hewan anjing karena banyak masyarakat yang 
menyukai anjing sebagai teman bermain atau bisa juga untuk menjaga rumah. Maka 
dari pada itu penjualan hewan anjing ini cukup tinggi, tetapi penjualan hanya terjadi 
di petshop karena jaman sekarang ada teknologi internet maka para penjual hewan 
anjing mulai mencoba untuk memasang iklan di internet. Pemasangan iklan anjing di 
internet ini membuat ketertarikan masyarakat yang menyukai anjing atau masyarakat 
yang ingin membeli anjing. Banyak masyarakat menyukai anjing ras, melihat peluang 
seperti itu maka banyak website yang menjual anjing–anjing ras salah satunya adalah 
website anjingdijual. Website anjingdijual ini menjual semua anjing ras dari berbagai 
kota di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang ingin membeli anjing ras berkunjung 
ke website anjingdijual. Oleh sebab itu, banyak juga masyarakat yang menjual anjing 
di website anjingdijual sehingga banyak masyarakat yang membeli anjing dari website 
anjingdijual. Oleh karena itu memasang iklan di internet atau iklan online dapat 
menaikan tingkat penjualan.

TUGAS MANDIRI

1. Bahas materi yang ditugaskan secara berkelompok, kemudian buat 5 pertanyaan 
tentang materi tersebut!

2. Tukar pertanyaan tersebut dengan kelompok lain! 
3. Setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang diterimanya, sedangkan 

kelompok pembuat pertanyaan harus menanggapi jawaban dari kelompok 
tersebut!
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A.  Cara Mendistribusikan Iklan Online
Website menjadi komponen penting dalam mendistribusikan iklan online. 

Dalam sebuah website terdapat alat untuk menempatkan iklan secara efektif. 
Mendistribusikan iklan online pada website secara efektif akan meningkatkan 
promosi bisnis Anda. Selain itu, pendistribusian iklan online juga dapat dilakukan 
pada media sosial, search engine, forum, dan blog. Menurut internetworldstats.
com, pengguna internet di seluruh dunia saat ini mencapai 3,631,124,813 orang. 
Jangkauan yang luas menjadikan internet sebagai media promosi efektif.

Potensi besar pengguna internet marketing di dunia menjadikan 
pendistribusian iklan online menjadi modal utama dalam membuat sebuah iklan 
dapat disaksikan dan mendapatkan respons dari pengguna internet. Beberapa 
perusahaan melakukan pendistribusian iklan online secara bersamaan agar sebuah 
iklan online dapat memenuhi tujuan pemasaran dan meningkatkan penjualan.

Selain itu, iklan online yang tidak didistribusikan dengan perencanaan yang 
baik akan menyebabkan sebuah perusahaan akan merugi lantaran biaya yang tidak 
terkontrol. Kedua aspek itu, baik secara bersamaan dan mengontrol pengeluaran 
iklan online menjadi perpaduan yang sangat diperlukan. Sebagai contoh terdapat 
perusahaan yang membayar ratusan juta agar iklannya dapat muncul pada pencarian 
pertama google (search engine ) lalu seiring berjalannya waktu perusahaan 
melakukan langkah-langkah periklanan yang lebih efisien. Hingga mendapatkan 
formulasi periklanan online yang baik sehingga biaya yang dikeluarkan tidak 
membengkak seperti sebelumnya, hanya butuh pengeluaran yang tidak sampai 
puluhan juta namun efektifitas sama dan keuntungan perusahaan tetap berlipat.
Model pembayaran iklan online

Pembayaran iklan online merupakan salah satu cara agar pendistribusian iklan 
berjalan secara efektif. Iklan terdistribusi dengan baik membutuhkan metode 
pembayaran yang berbeda-beda antara satu iklan dengan iklan yang lain. Sebagai 
contoh ada iklan yang dibayar setelah terdapat pengunjung didalamnya (Pay Per 
Click) namun ada iklan yang hanya dibayar bila ada penjualan yang dihasilkan atau 
fee pembayaran dari setiap pembelian sebuah produk.

Karakteristik yang berbeda ini dipadukan dalam sebuah model pembayaran 
iklan online. Di bawah ini adalah model pembayaran iklan online:
1. Pay per Impression

Pengiklan ini harus membayar setiap kali iklan tampil pada halaman web 
penyedia iklan. Cara yang paling umum untuk model ini adalah CPM (Cost 
Per Mill) atau biaya per seribu tayangan (cost per seribu). Berapa website 
memberlakukan iklan jenis ini di mana iklan hanya akan dibayar jika mencapai 
batas hitungan misalnya seribu klik atau per mill. Hal ini bertujuan untuk menarik 
para advertiser/pengiklan agar mau memasangkan iklannya pada website 
publisher. CPM merupakan bentuk penyebaran yang menguntungkan penyedia 
iklan, biasanya website dengan triffic tinggi. Contoh: portal web seperti www.
msn.com , website berita seperti republika.co.id atau detik.com masuk dalam 
kategori model pembayaran iklan menggunakan pay per impression.
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2. Pay per Click
Pengiklan membayar pemasang iklan setiap kali pengunjung mengklik 

pesan mereka (cost per click). Iklan PPC biasanya berkaitan dengan pemasaran 
pencarian berbayar, di mana bila sebuah publisher mendapatkan pengunjung 
baru setiap perpengunjung itulah yang menjadi tarif yang ditetapkan. Bila 
kita mempunyai website yang baru dibuat tentu kita membutuhkan banyak 
penunjung, cara yang paling efektif agar pengunjung dapat datang sesuai 
dengan kategori yang telah kita tentukan adalah dengan menggunakan moder 
periklanan pay per click seperti pada google adsword. Periklanan menggunakan 
google adsword sendiri menarifkan sebuah iklan berdasarkan berapa banyak 
pengunjung yang dihasilkan.

3. Pay per Action
Pengiklan harus membayar untuk iklan mereka bila pengunjung telah 

melakukan tindakan yang diinginkan (cost per action) misalnya, pembelian atau 
pengiriman formular (konsumen mengisi formulir). Metode pembayaran ini 
adalah cara terbaik untuk pengiklan karena mereka hanya membayar bila iklan 
telah memenuhi tujuannya. Setiap aksi yang dilakukan oleh konsumen seperti 
mengisi biodata atau mengisi alamat e-mail baru sebuah iklan akan dikenakan 
tarif. Namun bila pengunjung hanya akan melihat-lihat saja tarif tidak akan 
dikenakan pada pengiklan.

4. Pay per Sale
Model pembayaran ini memberikan komisi sesuai dengan jumlah produk 

atau layanan yang berhasil terjual melalui link ditampilkan affiliator. Metode 
affiliasi ini adalah di mana perusahaan membuka jalan seseorang untuk 
memberikan link agar menarik pembeli, setiap pembelian yang dilakukan akan 
mengarah pada kode referiral (kode unik pengiklan ) di mana setiap pembelian 
yang terjadi, orang yang memiliki kode referral tersebut akan mendapatkan fee/ 
komisi dari penjualan yang dihasilkan. Bagi beberapa orang yang menggeluti 
dunia online marketing maka akan memanfaatkan model periklanan seperti ini, 
sebab orang yang mengikuti model periklanan ini tidak dibutuhkan modal yang 
besar seperti membayar biaya registrasi dan sebagainya, cukup memiliki akses 
internet untuk melakukan pemasaran. Contoh perusahaan yang menerapkan 
model periklanan ini adalah perusahaan e-commerce seperti amazon.com, 
lazada.co.id, dan alibaba.com.

5. Pay per Lead
Model pembayaran ini memberikan komisi berdasarkan jumlah orang yang 

telah mengisi form (isian), survey, atau sign up untuk menjadi member pada 
website pemilik program affiiliate. Pengenaan tarif pada iklan ini dikhususkan 
pada membership bagi setiap pendapatan iklan. Bila kita banyak berselancar 
pada sebuah website akan ada ajakan untuk mengikuti sebuah website bahkan 
mendaftar sebuah website, bila menemukan hal tersebut kita telah diarahkan 
untuk menjadi konsumen yang akan menjadi pendapatan bagi penyedia 
iklan. Cara ini juga dianggap menarik untuk para publisher atau orang yang 
menyebarkan sebuah iklan untuk mendapatkan penghasilan. Contoh dari 
model iklan online ini adalah http://www.shareasale.com/.

http://www.shareasale.com/
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6. Pay per Download
Model pembayaran ini memberikan komisi berdasarkan orang yang men-

download file atau produk yang ditawarkan penyelenggara affiliate. Dalam 
menggambarkan model periklanan ini, mari kita jawab pertanyaan ini. Apakah 
Anda pernah men-download sebuah aplikasi atau software, apakah Anda 
harus membayar ketika men-diownload softwiare tersebut? Lalu mengapa 
mereka memberikannya secara gratis? Jawabannya tentu mereka memberikan 
software atau aplikasi tersebut tidak secara cuma-cuma, para pemberi software 
tersebut berharap mendapatkan mendapatkan uang dari setiap download-an. 
Pendapatannya bisa didapatkan dari sebuah iklan yang muncul sebelum men-
download atau dari iklan pop up. Contooh dari website ini adalah www. scribd.
com untuk dokumen dan www.linkshared.com untuk aplikasi dan sejenisnya.

7. Pay per Play
Model pembayaran ini memberikan komisi sesuai dengan jumlah orang 

yang memutar audio ataupun video yang ditampilkan oleh affiliator. Bila kita 
pernah membuka website kemudian ada sebuah video ataupun audio yang 
muncul, kemungkinan itu adalah model periklanan pay per play. Saat ini yang 
sering kita temui untuk iklan jenis ini adalah youtube.com di mana kita akan 
diarahkan menonton sebuah iklan sebelum menyaksikan sebuah video, bila kita 
membiarkan iklan itu tampil maka youtube secara otomatis mengenakan tarif.

8. Pay per Read
Model pembayaran pay per read ini komisi diberikan bila Anda sendiri 

mengklik/membaca iklan yang disodorkan dan diatur dalam durasi tertentu. 
Beberapa jurnal yang dibaca mengatur model periklan seperti ini. Bila dokumen 
dirasa penting dan berharga maka pemilik website dapat mengatur agar setiap 
pembacanya dikenakan tarif. Selain itu juga terdapat website yang mengatur 
pembacanya akan mendapatkan komisi dari informasi yang dibacanya. Kedua 
hal ini masuk dalam model pay per read, misalnya www.elecbook.com.

9. Pay per Interaction
Dengan model ini, pengiklan membayar untuk iklan rollover (iklan yang 

muncul setiap melakukan scroll), biasanya ditempatkan dalam video atau 
aplikasi (seperti aplikasi Facebook) dan berdasarkan interaksi dengan iklan itu.
Sebuah iklan dapat berisi video, permainan, atau konten kaya lainnya. Hal ini 
terjadi tanpa harus pengguna Internet pergi dari halaman web dan pemasar 
hanya membayar bila seseorang menyelesaikan tindakan.

10. Flate Rate atau Sponsorship
Pemilik website yang memiliki lalu lintas rendah, kadang-kadang memilih 

untuk menjual ruang banner dengan biaya tetap per bulan (flat rate) tanpa 
memperdulikan jumlah iklan diklik atau jumlah iklan tayang. Contohnya iklan 
eksklusif di semua halaman dan slot tertentu halaman website, buletin, bagian, 
dan mensponsori konten. Sponsorship berarti bahwa tidak ada pengiklan lain 
yang akan muncul di bagian tersebut. Biasanya iklan seperti akan muncul 
pada header sebuah website atau blog. Sponsor seringkali sulit untuk diukur 
dan sebagian besar digunakan untuk meningkatkan brand atau kesadaraan 
terhadap suatu merek. 
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B.  Memasarkan Iklan Online
Dalam menyebarluaskan iklan online, Anda dapat menyebarluskannnya 

dengan gratis atau berbayar. Setiap pilihan tentu ada keuntungan dan kerugiannya. 
Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memasarkan iklan online secara 
gratis, yaitu:
1. Mencari Penyedia Iklan Online Gratis 

Contoh penyedia iklan gratis: 
a. www.bandungspace.com
b. www.bandung.olx.co.id
c. www.berniaga.com
d. www.tokobagus.com

2. Membuat Konten yang Berkualitas dan Dicari Banyak Orang Setelah itu 
Lakukan
a. Submit artikel ke distributor konten/artikel direktori
b. Bergabung pada sebuah grup seperti google group atau yahoo groups
c. Membuat akun di sosial media
d. Menggunakan sosial bookmark
e. Buat channel
f. Bergabung atau berkomentar di forum-forum
g. Melakukan blogwalking sesuai artikel yang relevan

 Beberapa penyedia iklan yang menawarkan jasa di internet di antaranya adalah:
1. Ad Network
2. Rep Ad Agencies
3. RSS Advert
4. Sponsorship
5. Jaringan dan Bursa iklan
6. Bergabung dengan group buying
7. Memanfaatkan pemasaran afiliasi
8. Menyewa space iklan banner berdasarkan demografis dan kategori.

C.  Melacak dan Mengukur ROI dari Iklan Online
ROI (Return On Invesment) atau ROR (Rate Of Return) atau dalam bahasa 

Indonesia laba atas investasi atau tingkat pengembalian investasi adalah rasio 
uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi, relatif terhadap jumlah 
uang yang diinvestasikan. Dengan kata lain ROI adalah ukuran atau besaran yang 
digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dibandingkan dengan 
biaya dan modal awal yang dikeluarkan.  

ROI atau  Return on Investment   atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 
laba atas investasi adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang dalam sebuah 
aktivitas investasi, hasilnya relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. 
Jumlah uang yang diperoleh bisa disebut laba dan jumlah uang yang hilang bisa 
disebut rugi. Investasi uang dapat dirujuk sebagai aset, modal atau basis biaya 
investasi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, ROI adalah perhitungan hasil 
investasi dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase.

http://www.bandungspace.com
http://www.bandung.olx.co.id
http://www.berniaga.com


176 BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

MATERI PEMBELAJARAN

BISNIS ONLINE

Setelah melakukan sebuah kampanye digital dengan menggaet  para 
influencer dari berbagai kanal media sosial, tentu saja dapat dipastikan bahwa 
brand membutuhkan data hasil sebagai laporan untuk melihat sejauh mana para 
influencer mereka membawa hasil. Namun jika mempekerjakan banyak influencer 
dapat diasumsikan bahwa brand akan kesulitan menentukan influencer mana yang 
membawa paling banyak pengaruh daripada yang lainnya. Mengelompokkan atau 
mengkategorikan influencer merupakan hal penting dengan tujuan untuk membuat 
review dan memudahkan brand untuk menentukan para influencer yang akan 
dipekerjakan kembali di masa yang akan datang. Selain sesuai dengan kategori, 
memilih mereka yang aktif, efektif, dan sejalan dengan prinsip brand yang sedang 
mereka promosikan juga harus diperhatikan.

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil dari 
setiap influencer yang sedang atau telah bekerja untuk suatu brand. Akan tetapi, 
cara terbaik untuk mengukur ROI pada sebuah kampanye marketing adalah dapat 
dilihat dari poin yang akan dijelaskan berikut ini:
1. Tracking Pixels

Tracking Pixels  adalah salah satu aplikasi-tambahan berbentuk grafik 
dengan dimensi 1×1 piksel yang akan dimuat ketika seorang pengguna 
mengunjungi sebuah situs web atau sedang membuka e-mail atau dapat  juga 
digunakan untuk melacak aktivitas tertentu. Jika mengalami kesulitan untuk 
mengukur berapa banyak orang yang datang ke situs web Anda dari seorang 
influencer tertentu maka pertimbangkanlah untuk memasang tracking pixels 
ini. Perangkat kecil ini akan terus melacak dan memberitahu seberapa banyak 
pengunjung datang ke situs Anda melalui tautan yang telah disebar oleh orang 
tertentu seperti yang dilakukan influencer Anda. Anda sebagai pengiklan akan 
memperoleh data untuk online marketing, analisis web dan e-mail marketing.

2.  Kode Kupon
Terkadang menggunakan cara lama dalam sebuah kampanye masih 

menjadi cara terbaik. Salah satu cara yang paling mudah dan cukup efektif 
untuk mengukur kinerja dari setiap influencer yang bekerja untuk Anda adalah 
dengan memberikan masing-masing kode kupon unik kepada mereka dan 
menghitung seberapa besar klik dan konversi yang dihasilkan oleh masing-
masing influencer tersebut lewat kode unik itu.

Hingga hari ini cara ini masih sangat relevan dan mampu mendorong orang 
untuk melakukan pembelian terutama untuk barang konsumsi, namun bisa juga 
diterapkan untuk segala jenis kampanye dari brand apapun.

3. Link Afiliasi
Menggabungkan kampanye marketing influencer dengan marketing afiliasi 

termasuk salah satu cara paling mudah dan murah untuk melacak serta mengukur 
ROI atau penghasilan yang diperoleh melalui influencer. Membuat sebuah link 
afiliasi unik yang digunakan khusus untuk influencer akan memudahkan Anda 
untuk melacak besarnya penjualan online Anda melalui kanal media sosial dan 
blog tempat mereka mengampanyekan produk maupun brand Anda.

Biasanya influencer akan menerima bayaran dari setiap penjualan melalui 
link afiliasi ini. Tapi fungsi sebenarnya bukan hanya itu, karena link afiliasi 
tersebut menyediakan data seputar jumlah klik ke situs web milik brand, jumlah 
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penjualan dan nilai rata-rata pesanan untuk keseluruhan penjualan yang berasal 
dari link yang disematkan influencer tersebut.

Namun, dalam penggunannya, link afiliasi memiliki kelemahan yang sangat 
penting untuk diingat, yaitu bahwa cara ini memiliki batasan dalam hal pelacakan. 
Terkadang pembelian terjadi setelah 90 hari produk promosi tersebut dipos oleh 
influiencer atau dapat lebih lama lagi setelah produk tersebut dipromosikan. 
Sedangkan durasi pelacakan cookie pada sebuah program afiliasi biasanya hanya 
berjalan 15-30 hari sehingga jika seseorang berbelanja sebuah produk secara 
online atau membeli secara offline di toko, Anda tidak bisa melacak dari mana 
pembeli tersebut berasal meskipun sebenarnya hal itu didorong oleh influencer 
lewat postingannya di masa lalu.

4. Fitur Comment-to-Buy di Instagram
Hampir mirip  dengan kode kupon dalam melacak efektifitas influencer 

dalam kampanye, fitur  Comment-to-Buy  di Instagram ini akan menunjukkan 
dengan nyata dan pasti akan influencer mana yang promosinya menjadi daya 
tarik terkuat pada khalayak. Jika ditandemkan dengan promosi media sosial 
pada umumnya maka cara promosi jenis ini dapat menjadi cara pengukuran 
kinerja yang paling penting dalam keseluruhan strategi penjualan online.

5. Tautan dalam Video YouTube
Para influencer dari Youtube dapat dikategorikan sebagai  pembawa 

pengaruh yang paling efektif untuk saat ini. Sayangnya untuk mengukur ROI 
melalui media ini termasuk pekerjaan yang cukup sulit. Cara terbaik yang bisa 
dilakukan pada media atau platform ini adalah dengan memasukkan tautan ke 
dalam video atau menyematkannya di dalam deskripsi video yang diunggah. 
Tautan yang disematkan juga  harus spesifik mengacu pada influencer itu sendiri, 
prinsip yang sama yang digunakan dalam kode kupon.

Kampanye marketing influencer memang adalah salah satu cara terbaik 
dan tercepat yang dapat dilakukan brand saat ini dan mampu memberikan 
keuntungan ROI 11 kali lipat bahkan lebih banyak dari iklan berupa banner 
dan iklan PPC jika dilakukan dengan strategi yang tepat serta influencer yang 
memiliki pandangan yang sama dengan brand. Akan tetapi, seperti halnya 
strategi pemasaran lainnya, Anda akan mendapatkan hasil terbaik jika mampu 
melacak proses, hasil, dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan 
yang berarti menerapkan mental data-driven yang sama seperti yang diterapkan 
pada strategi lainnya.

Sebuah kampanye digital tidak hanya memerlukan feedback dari sejumlah uang 
yang ikeluarkan tetapi juga butuh data yang lengkap agar kampanye di masa yang 
akan datang dapat lebih efektif dengan biaya yang lebih rendah dari sebelumnya. 
5 cara di atas diasumsikan dapat  membantu brand menentukan ke arah mana 
sebaiknya melangkah untuk sekarang atau selanjutnya serta dapat memudahkan 
brand untuk menemukan influencer terbaik dan kompeten dengan biaya yang jauh 
lebih rendah.
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Berikut adalah manfaat-manfaat ROI:
1. Membuat keputusan yang lebih tepat tentang jumlah anggaran dan tawaran 

sehingga Anda membelanjakan jumlah yang tepat untuk memenuhi sasaran 
bisnis.

2. Memahami iklan dan kata kunci yang sanagat memengaruhi laba Anda sehingga 
Anda dapat memfokuskan tenaga dan anggaran iklan Anda pada hal tersebut 
yang Anda yakini berpotensi menghasilkan keuntungan.

3. Kamu akan memperoleh berapa banyak uang yang telah kamu hasilkan 
dengan beriklan bersama penyedia iklan. Anda dapat menggunakan ROI untuk 
membantu Anda memutuskan jumlah anggaran yang dibelanjakan.

Menghitung ROI adalah memasukan data pendapatan dan biaya keseluruhan 
dengan formula seperti pada rumus.
ROI= (pendapatan-biaya keseluruhan) / biaya keseluruha x 100%
hitung laba bersih  dengan mengurangi biaya keseluruhan dan pendapatan iklan 
online  selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, bagilah laba bersih dengan 
biaya keseluruhan untuk mendapatkan ROI selama jangka waktu tersebut.

Contoh menghitung ROI untuk iklan online. menentukan ROI sangat mudah 
jika sasaran bisnis anda adalah penjualan berbasis web.
pendapatan    = Rp.27.000.000,00
biaya keseluruhan  = Rp.20.000.000,00
ROI=(pendapatan-biaya keseluruhan) / biaya keseluruha x 100%
ROI= (27.000.000-20.000.000)/ 20.000.000 x 100%
ROI= 35%

D.  Memasang Iklan Online
Pembuatan iklan online di facebook merupakan sarana yang paling mudah 

yang bisa dilakukan oleh pemula. Berikut ini cara membuat iklan online di facebook.
1. Persiapan Membuat Iklan di Facebook 

Agar tutorial cara membuat iklan di Facebook ini berjalan  dengan baik, 
maka ada beberapa hal yang perlupersiapkan, di antaranya:
a. Akun facebook yang aktif
b. Fan Page
c. Gambar yang lolos peraturan teks maksimal 20% 
d. Materi copywriting
e. Kartu kredit atau kartu debit dari Bank Mandiri yang sudah Verified By Visa 

atau kartu Jenius dari BTPN.
2.  Urutan Membuat Iklan Facebook

Sebelum kita membahas tentang cara membuat iklan di Facebook, kamu 
perlu mengetahui alurnya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan gambaran 
mengenai alurnya silakan kamu perhatikan gambar di bawah ini.
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Gambar 12. 2 Alur Membuat Iklan di Facebook

Pada dasarnya alur membuat iklan Facebook itu hanya ada 3 :
a. Menentukan objective iklan. Ini ada di level campaign.
b. Setelah Anda menentukan apa objective iklan Anda, maka masuk ke level 

berikutnya, yaitu Ad Set. Di sini Anda bisa membuat lebih dari 1 macam Ad 
Set. Di level Ad Set ini Anda bisa memilih siapa saja audience yang akan 
melihat iklan Anda, menentukan budget iklan dan menentukan mau tampil 
di mana iklan Anda.

c. Setelah di level Ad Set lalu Anda akan mulai membuat iklan di level Ad pada 
level Ad ini Anda bisa membuat lebih dari 1 iklan.

3. Cara Membuat Iklan di Facebook
Untuk membuat iklan di Facebook ini caranya sangat mudah. Silakan ikuti 

langkah-langkah berikut ini :
a. Mengakses halaman Ads Manager – Creation
 Langkah pertama untuk membuat iklan di Facebook adalah mengakses 

halaman Ads Manager – Creation. Untuk mengaksesnya silakan klik link 
berikut ini =>  https://www.facebook.com/adsmanager/creation   lalu akan 
muncul halaman seperti berikut ini.

https://www.facebook.com/adsmanager/creation
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Gambar 12. 3 Halaman Ads Manager – Creation
Sumber : Https.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Halaman di atas bernama  Ads Manager – Creation  dengan  mode Guided 
Creation. Namun jika pada layar monitor Anda muncul mode Quick Creation 
(seperti pada gambar di bawah) Anda tidak perlu bingung. Anda hanya perlu 
menggantinya mode nya dengan klik tombol  Switch to Guided Creation  di 
bagian kanan atas.

Gambar 12. 4  Mode Quck Creation 
Sumber : Www.Facebook.Com /Adsmanager/Creation 

Setelah tampilan di layar monitor Anda masuk pada mode  Guided 
Creation maka selanjutnya kita akan menetukan objective iklan.

b. Menentukan Objective  Iklan
 Objective iklan di Facebook saat ini ada 11 yang terbagi menjadi 3 bagian 

utama yaitu Awareness, Consideration, dan Conversion. Setiap bagian ini 
mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing. Misalnya Anda mempunyai 
produk baru dan ingin memperkenalkan produk tersebuk ke masyarakat, 
maka objective yang tepat adalah awereness. Kalau Anda ingin mendatangkan 

http://www.facebook.com/adsmanager/creation
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pengunjung yang banyak ke dalam website Anda, maka consideration 
merupakan objeictive yang tepat. Begitu juga jika Anda ingin meningkatkan 
konversi penjualan, mengubah pengunjung website menjadi pembeli maka 
objective yang tepat adalah conversion.

 Jadi, di sini Anda tidak perlu bingung dalam objective. Sesuaikan saja dengan 
apa yang ingin Anda capai dengan Facebook Ads. 

 Sebagai contoh pada tutorial cara membuat iklan di Facebook ini 
objectivenya adalah Awereness.  Maka dari itu pada bagian  What’s your 
marketing objective?  kita pilih  Awereness > Brand Awereness  seperti pada 
gambar di bawah ini.

Gambar 12. 5 Tampilan Ads Manager 
Sumber : Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Berikutnya Anda scroll sedikit ke bawah lalu Anda akan melihat tampilan 
seperti pada gambar berikut ini.
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Gambar 12. 6 Bagian Bawah Ads Manager 
Sumber: Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Muncul beberapa opsi seperti berikut ini:
1) Campaign Name: Silakan isi dengan nama iklan Anda. Jika bingung biarkan 

default seperti itu.
2) Create Split test: Gunakan fitur ini jika Anda ingin melakukan split testing.
3) Budget Optimization: Anda bisa menggunakan fitur ini untuk 

mengoptimalkan anggaran Anda pada setiap Ad Set.
4) Setelah Anda memutuskan apa yang Anda pilih, selanjutnya silakan 

klik tombol Set Up Ad Account. Berikutnya akan muncul tampilan seperti 
berikut :

Gambar 12. 7 Tampilan Set Up Ad Account 
Sumber :Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

http://Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation
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 Halaman ini muncul karena kita belum membuat Ad Account. Setelah kita 
klik tombol Continue maka ke depan kita tidak akan melihat halaman ini lagi. 
Jadi setelah level campaign langsung menuju ke Ad Set. Pada bagian ini Anda 
hanya perlu menyesuaikan Account Country: Indonesia, Currency: Indonesia 
Rupiah dan Time Zone: Asia/ jakarta. Lalu klik tombol Continue.

c. Menentukan Audience, Penempatan, Anggaran dan Penjadwalan Iklan
 Setelah Anda klik tombol Continue maka Anda akan masuk ke halaman 

seperti berikut ini.

Gambar 12. 8 Tampilan Audience, Penempatan, Anggaran, dan Penjadwalan Iklan
Sumber : https://www.facebook.com/adsmanager/creation

Kalau Anda perhatikan di kolom paling kiri, saat ini Anda berada pada level 
Ad Set. Itu berarti di sini saatnya Anda menentukan siapa audience Anda, di 
mana penempatan iklan yang Anda inginkan dan berapa anggaran yang akan 
Anda keluarkan.
Mari kita bahas satu per satu.
1) Audience
 Pada bagian ini Anda diminta oleh Facebook untuk mendefinisikan siapa 

yang Anda inginkan untuk melihat iklan Anda. Pada bagian audience ini 
ada 7 parameter yang bisa Anda gunakan, diantaranya :
a) Custom Audiences
b) Locations
c) Age
d) Gender
e) Language
f) Detailed targeting (Demografi, Interest/ Minat), Behavior/ Perilaku)
g) Connection (Daftar orang-orang yang pernah berhubungan dengan 

fanpage, aplikasi atau acara yang Anda agendakan)
 Pada bagian audience ini jika kami jabarkan di sini bisa sangat panjang. 

Maka dari itu kami tidak akan menjabarkan mengenai detil dari 7 
parameter dan apa yang harus Anda pilih. Akan tetapi, yang kami ingin 
sampaikan di sini adalah bahwa untuk bisa mengisi dan memilih 7 
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parameter tesebut Anda perlu mengenali betul siapa target market Anda. 
Facebook Ads adalah alat bantu untuk menjangkau orang-orang yang 
Anda targetkan.

 Memang ada benarnya Facebook bisa menjangkau banyak orang, tetapi 
jika Anda tidak bisa menentukan siapa saja orang-orang tersebut maka 
biaya yang Anda keluarkan untuk beriklan akan menjadi sia-sia. Uang 
keluar terus tetapi tidak ada uang yang masuk dari iklan yang Anda 
jalankan.

 Maka dari itu perlu sekali untuk mengenali siapa target market Anda. 
Selama Anda belum mengetahui siapa yang menjadi target market 
Anda kami harapkan Anda tidak beriklan terlebih dahulu. Namun jika 
Anda sudah tahu siapa target market Anda maka silakan Anda lanjutkan 
membaca tutorial ini.

 Sebagai studi kasus, kami menargetkan orang-orang yang menyukai 
kuliner yang berbentuk mie, berdomisili di Pulau Jawa dengan rentang 
usia 18 tahun – 44 tahun. Sehingga pada bagian audience ini kami 
mengisi 7 paramater tersebut sebagai berikut :
a) Custom Audiences: –
b) Locations: Banten, Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Special 

Region of Yogyakarta (statusnya State)
c) Age: 18-44
d) Gender : All
e) Language : –
f) Detailed targeting (Demografi, Interest/ Minat), Behavior/ Perilaku) : 

Bakmi, Bakso, Indomie, Mi Rebus, Mie ayam, Mie goreng.
g) Connection : –

 Dari pilihan audience seperti di atas yang perlu Anda perhatikan adalah 
pada gambar speedometer di kolom paling kanan. Di sana Anda bisa 
menemukan potensial reaich-nya sebesar 4,1 juta orang. Artinya iklan 
yang akan kita jalankan ini nanti mempunyai potensi bisa menjangkau 
sebanyak 4,1 juta orang dan itu semuanya mempunyai minat terhadap 
mie.

2) Placements
 Setelah Anda selesai menentukan siapa target Anda di bagian audience, 

selanjutnya adalah menentukan di mana Anda akan menampilkan iklan 
Anda. Pada bagian ini Facebook menawarkan kepada Anda 2 buah opsi 
yang di antaranya:
a) Automatic Placements (Recomended)
b) Edit Placements

 Kalau Anda memilih yang automatic maka penempatan iklan akan diacak 
oleh Facebook dan akan memberikan di mana tempat terbaik untuk Anda, 
sedangkan kalau memilih Edit Placement Anda bisa menentukan sendiri di 
mana Anda mau iklan tersebut tayang.

 Untuk Edit Placements ini ada beberapa area yang bisa Anda pilih, di 
antaranya bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini. Lalu sebaiknya pilih 
yang mana? Kalau Anda bingung mau pilih yang mana, maka saran kami 
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adalah pilihlah yang automatic saja. Anda jalankan iklan beberapa saat dan 
kemudian lihat hasilnya. Hasil ini bisa menjadi rujukan untuk menetukan 
penempatan iklan berikutnya. Namun kalau Anda ingin menargetkan 
orang-orang yang aktif di channel tertentu semisal Instagram saja, maka 
opsi Edit Placements perlu Anda pilih.

 

Gambar 12. 9 Tampilan Edit Placement 
Sumber: Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

3) Budget & Schedule
 Setelah Anda menentukan siapa audieince dan di mana Anda akan 

menayangkan iklannya, maka berikutnya adalah menentukan anggaran 
dan waktu tayang iklannya. Kita bahas pada bagian  Budget  terlebih 
dahulu. Untuk budget ini Facebook menawarkan 2 opsi, yaitu:
a) Daily Budget: Budget harian
b) Lifetime Budget:  Buidget untuk selamanya
 Artinya, jika Anda memilih budget harian maka Anda bisa membatasi 

biaya iklan Anda per hari itu berapa rupiah. Namun jika Anda memilih 
life time budget, maka ini seperti Anda punya uang 1 juta dan ini harus 
habis dalam waktu 2 minggu sehingga untuk biaya iklan per harinya 
bisa berbeda-beda besarnya.

 Untuk pemula Anda bisa mulai dulu dari memilih  Daily 
Budget  dengan  anggaran per harinya Rp10.000 saja. Kemudian pada 
bagian Schedule, Facebook menawarkan 2 opsi juga yaitu:
a) Mulai saat ini dan Anda bisa stop kapan saja
b) Anda menentukan kapan iklan mulai ditayangkan dan kapan 

berakhirnya.
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 Untuk pilihannya juga tergantung dengan kebutuhan Anda. Akan tetapi 
untuk tutorial cara membuat iklan di Facebook ini kita pilih yang Run my 
ad set continuously starting today. Detilnya bisa Anda lihat pada gambar 
berikut ini:

Gambar 12. 10 Budget & Schedule 
Sumber : www.facebook.com/adsmanager/creation

Kemudian setelah Anda selesai di bagian  #audience, #placements, dan 
#budget & schedule  silakan Anda klik tombol Continue  di bagian paling 
bawah. Setelah Anda klik tombol Continue di atas maka Anda akan masuk 
ke tahap yang baru lagi, yaitu tahap membuat iklan Facebook. Saat ini 
Anda berada pada  level Ad.  Untuk halamannya bisa Anda lihat pada 
gambar di bawah ini:



187BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

MATERI PEMBELAJARAN

BISNIS ONLINE

Gambar 12. 11 Tampilan Membuat Iklan di Facebook Level Ad
Sumber: Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Pada level Ad ini juga ada beberapa bagian yang perlu Anda perhatikan, 
di antaranya  Identify, Format, Media, dan Text. Mari kita bahas satu per 
satu.
a) Identify
 Pada bagian identify ini Facebook menawarkan kepada Anda akan 

menggunakan Facebook Page atau Instagram. Karena kita baru 
mempersiapkan akun Facebook Page saja, maka kita pilih saja yang 
Facebook Page.

b) Format
 Setelah Anda selesai di identify selanjutnya masuk ke bagian format. 

Untuk format ini ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih seperti 
Carousel, Single image,Video dan Slide show. Anda boleh memilih 
format yang mana saja. Jika perlu silakan Anda gunakan semua format  
pada Ad set yang lain lalu test mana yang memberikan hasil terbaik. 
Akan tetapi untuk tutorial cara membuat iklan di Facebook ini kita 
pilih format Single Image.

c) Text
 Sekarang kita masuk ke bagian text. Di sini Anda bisa menginputkan 

teks apa saja yang akan Anda tampilkan pada iklan Anda. Kemudian 
Anda juga memasukkan link menuju website Anda, headline, dan call 
to action. Contohnya ada pada gambar di bawah ini.
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Gambar 12. 12 Tampilan Ads Manager
Sumber : Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Setelah semuanya selesai selanjutnya Anda klik tombol confirm.
d. Melakukan Pembayaran
 Setelah semua tahapan Anda lalui dengan klik tombol Confirm di atas, 

maka selanjutnya tunggu beberapa saat. Lalu muncul pop up untuk 
metode pembayaran. Ada 3 cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan 
pembayaran, yaitu :
1) Menggunakan kartu kredit atau kartu debit Mandiri yang Verified by Visa 

atau Jenius dari BTPN.
2) Menggunakan cara transfer bank.
3) menggunakan kode kupon

 Untuk lebih fleksibelnya kami merekomendasikan Anda menggunakan 
metode yang pertama. Akan tetapi, kalau saat ini belum tersedia Anda boleh 
menggunakan cara yang ke dua sambil mengusahakan metode yang pertama. 
Pada tutorial ini kami menggunakan metode ATM dan transfer bank.
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Gambar 12. 13 Form Pembayaran 
Sumber : Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Apapun opsi yang Anda pilih, jika sudah silakan klik tombol Continue.

Gambar 12. 14 Konfirmasi Pembayaran   
Sumber : Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Kemudian pada pop up ini klik tombol Continue lagi. Kemudian akan muncul 
berapa jumlah yang harus Anda transfer. Lalu klik tombol Review Payment. 
Setelah itu klik tombol Make Payment.
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Gambar 12. 15 Konfirmasi Pemabayaran
Sumber: Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Lalu klik tombol Continue  lagi maka muncul tampilan seperti berikut ini:

Gambar 12. 16 Konfirmasi Pemabayaran 
Sumber : Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Lalu klik tombol Continue lagi maka akan keluar nomor rekening tujuan untuk 
Anda mentrasnfer uang sebagai biaya iklan Facebook.
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Gambar 12. 17 Tampilan Nomor Rekening Tujuan dan Jumlah yang Harus Dibayar
Sumber : Www.Facebook.Com/Adsmanager/Creation

Lalu segera lakukan transfer dan setelah dana masuk maka iklan Facebook 
Anda akan berjalan secara otomatis.

CAKRAWALA

Kissmetrics Tool untuk Menghitung ROI Sosial Media

Kisismetrics adalah platform analisis yang dirancang untuk mengoptimalkan 
keberhasilan pemasaran dan ROI. Tool Ini memungkinkan Anda melacak individu, 
kelompok individu yang sama, dan pengguna Anda secara keseluruhan selama 
kunjungan mereka ke website Anda . Orang dilacak secara anonim pada kunjungan 
pertama, selanjutnya melalui beberapa kunjungan dan konversi, dan bahkan 
setelah mereka meninggalkan dan kembali. Anda dapat membuat grup dari orang-
orang yang mengambil tindakan tertentu dan mengevaluasi perilaku mereka di 
website Anda. Fitur  yang stand-out dari Kissmetrics adalah hal itu mencatat ketika 
pengguna meninggalkan website dan kembali dan apa yang mereka lakukan ketika 
mereka kembali.

Anda dapat melacak ROI yang berasal dari Facebook, LinkedIn, Twitter, atau 
website apapun dan atribut konversi ke saluran media sosial yang benar, yang 
memungkinkan Anda untuk melacak seluruh siklus customer Anda lebih akurat. 
Hal ini, pada gilirannya, akan memberikan informasi berharga tentang ROI dan 
memungkinkan Anda melihat sumber iklan mana yang benar-benar bekerja dan 
mengkonversi.

Kissmetrics mempunyai pelaporan rinci tentang pendapatan yang memberitahu 
Anda nilai perkiraan Customer Lifetime Value Anda, total pendapatan dapat diatur 
dalam jangka waktu tertentu, dan rata-rata churn rate harian.
Sumber: https://elitemarketer.id/social-media/5-tool-untuk-menghitung-roi-sosial-media/

https://elitemarketer.id/social-media/5-tool-untuk-menghitung-roi-sosial-media/
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JELAJAH INTERNET

Agar lebih mendalami  materi tentang distribusi iklan online silahkan kalian 
mempelajari secara mandiri melalui internet. Di bawah ini adalah alamat website 
yang bisa kalian kunjungi untuk dijadikan referensi tambahan
https://distribusipemasaran.com/iklan-advertising-pengertian-fungsi-dan-tujuan/
https://pakimam.com/menganalisis-pendistribusian-iklan/

RANGKUMAN

Pembayaran iklan online merupakan salah satu cara agar pendistribusian iklan 
berjalan secara efektif. Iklan terdistribusi dengan baik membutuhkan metode 
pembayaran yang berbeda-beda antara satu iklan dengan iklan yang lain. Adapun 
beberapa cara atau metode untuk melakukan pembayaran sebuah iklan online, 
yaitu Pay per impression, Pay per click, pay per action, pay per lead, pay per sale, pay 
per download, pay per interaction, pay per play,  dan plate rate/ sponsorship. 

ROI (Return On Invesment) atau ROR (Rate Of Return) atau dalam bahas 
Indonesia laba atas investasi atau tingkat pengembalian investasi adalah rasio 
uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi, relatif terhadap jumlah uang 
yang diinvestasikan.

Tracking Pixels adalah salah satu aplikasi-tambahan berbentuk grafik dengan 
dimensi 1×1 piksel yang akan dimuat ketika seorang pengguna mengunjungi 
sebuah situs web atau sedang membuka e-mail atau dapat juga digunakan untuk 
melacak aktivitas tertentu.

TUGAS MANDIRI

1. Secara berkelompok, kumpulkan informasi dari internet materi tentang  
mendistribusikan iklan online!

2. Buat langkah-langkah  atau cara-cara mendistribusikan ikan online!
3. Presentasikan hasil secara berkelompok di depan kelas!
4. Buatlah iklan online di media sosial facebook !

https://distribusipemasaran.com/iklan-advertising-pengertian-fungsi-dan-tujuan/
https://pakimam.com/menganalisis-pendistribusian-iklan/
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PENILAIAN AKHIR BAB

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 
1. Apa yang kalian ketahui tentang cara mendistribusikan iklan online?
2. Apa yang disebut dengan ROI?
3. Tuliskan manfaat-manfaat ROI!
4. Bagaimana cara membuat iklan di Facebook?
5. Bagaimana cara memasang iklan Online?

REFLEKSI

1. Setelah mempelajari bab ini, apakah kamu tertarik untuk memasang iklan online 
ketika kamu memiliki sebuah bisnis?

2. Menurut kamu apa kemudahan dalam menggunakan iklan online ketika 
berbisnis online? 
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A. PILIHAN GANDA
Beri tanda silang (x) pada jawaban yang kamu anggap paling tepat.

1. Sebuah media online dan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, 
berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, website, wiki, forum, dan dunia 
virtual disebut...

    a. Aplikasi messenger.
    b. Jejaring sosial.
    c. Media sosial.
    d. Virtual marketing.
    e. Viral merketing.

2. Sebuah web berbaris pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk 
membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, mengundang atau menerima 
teman untuk bergabung dalam situs  tersebut disebut...

    a. Aplikasi messenger.
    b. Jejaring sosial.
    c. Media sosial.
    d. Virtual marketing.
    e. Viral marketing.

3. Berikut ini adalah beberapa contoh jejaring sosial, kecuali...
    a. Fecebook.
    b. Twitter
    c. My space
    d. Kompasiana
    e. Ketiker.

4. Berikut ini adalah beberapa contoh media sosial, kecuali...
    a. Kompas.com
    b. Republika.ac.id
    c. Wikipedia
    d. Ganadarma.ac.id
    e. Friendster

5. Berikut ini macam-macam cara memasarkan melalui media sosial dan jejaring 
sosial, kecuali...

    a. Memperbanyak teman.
    b. Membuat koriten yang unik.
    c. Menentukan sasaran pasar.
    d. Memasang iklan.
    e. Membuat daftar pengunjung.

PENILAIAN AKHIR SEMSTER GENAP
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6. Berikut ini beberapa manfaat menggunakan video marketing dalam pemasaran 
online, kecuali...

    a. Lebih dikenal oleh orang banyak.
    b. Untuk membangun sebuah relasi bisnis.
    c. Sebagai media publikasi bisnis.
    d. Sebagai sarana edukasi dan informasi.
    e. Dapat membangun trending topik.

7. Pemasaran dari mulut ke mulut di mana pelanggan mempromosikan sebuah 
produk atau jasa dengan cara menceritakan kepada orang lain adalah definisi 
viral marketing menurut...

    a. Lucas.
    b. Kotler.
    c. Turban.
    d. Arifin.
    e. Wiranegara.

8. Berikut ini adalah faktor yang harus dilakukan jika menggunakan viral marketing, 
kecuali...
a. Mekanisme penyebaran berupa e-mail, link, website, atau dari mulut ke 

mulut.
b. Harus ada yang menyediakan insentif yang menarik untuk orang yang 

membawakan pesan.
c. Pesan harus disebarkan semudah mungkin.
d. Sediakan ruang untuk penyebaran pesan.
e. Mengurangi jumlah produk atau layanan.

9. Berikut ini yang termasuk kelemahan viral marketing adalah...
a. Penyebaran informasi yang cepat melalui sarana internet.
b. Biaya yang dikeluarkan rendah.
c. Memiliki korelasi dengan merk terkenal.
d. Dapat diukur.
e. Ketergantungan kepada triggers.

10. Salah satu cara umum membuat uang melalui pemasaran onlne ...
a. pay per play
b. pop up
c. pay per action
d. pay per click
e. pay per download

11. Sebuah produk periklanan yang dibuat oleh Google ...
a. Google Play
b. Google Adwords
c. Google+
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d. Google maps
e. Google Adplus

12. Metode pembayaran google adwords menggunakan pembayaran otomatis 
artinya ...
a. Pembayaran otomatis melalui debit langsung dari rekening bank hanya 

didukung oleh negara-negara tertentu
b. Pembayaran otomatis melalui debit langsung dari rekening bank yang 

didukung oleh seluruh negara didunia.
c. pembayaran dapat dilakukan melalui rekening pribadi
d. pembayaran dilakukan cukup dengan cara menyimpan detail rekening bank 

di akun Google Ads dan verifikasikan rekening bank
e. Pembayaran melalui rekening bank hanya tersedia di negara tertentu dan 

dalam mata uang tertentu

13. Urutan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan pembayaran di google 
adwords adalah ...
1. Klik ikon fitur   lalu pilih penagihan & pembayaran.
2. Klik link metode pembayaran dari menu di sebelah kiri.
3. Login ke akun Google Ads.
4. Pilih rekening bank, masukkan informasi bank, dan setujui persyaratan dan 

ketentuan yang diberikan.
5. Klik tambahkan metode pembayaran baru.
6. Klik tombol simpan.
7. Untuk menjadikan ini sebagai metode pembayaran utama, centang kotak di 

samping tetapkan metode pembayaran ini sebagai utama.
a. 3-1-2-4-7-5-6
b. 3-1-2-7-4-5-6
c. 3-1-2-5-4-7-6
d. 3-1-2-4-5-7-6
e. 3-1-2-4-5-6-7

14. Sebuah program komputer editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel 
Corporation ...
a. Corel Draw
b. Photoshop
c. Grafik
d. Artweaver
e. Wondershare
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15. Alat yang disediakan oleh google yang sebenarnya disediakan untuk mereka 
yang ingin memasang iklan Google AdWords agar dalam memasang iklan dapat 
lebih tepat sasaran dalam mendatangkan pengunjung ke website ...
a. Blogspot
b. Google Webmaster
c. Google Keyword Planner
d. Google Search
e. Gmail

16. Salah satu hal yang dlakukan untuk optimalisasi iklan ppc adalah, kecuali ...
a. Memilih kata kunci yang tepat
b. Bahasa dan lokasi iklan
c. Perilaku dan demografi
d. Menambah ekstensi advert
e. Memilih iklan termahal

17. Cara untuk mendapatkan informasi tambahan yang ditampilkan pada iklan PPC 
maka kita membutuhkan ...
a. Ekstensi Iklan
b. Penawaran dan peringkat
c. Konversi dan harga klik-tayang
d. Website tujuan
e. Pelacakan

18. Di bawah ini yang termasuk bentuk dan sistem pembayaran iklan online adalah...
a. Cost premile
b. Amazon.com
c. CMP
d. Pay per click
e. Selling PPP

19. Penyebaran, pemebilan, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem 
elektronik seperti internet atau televisi, WWW, atau jaringan komputer lainnya 
adalah...
a. Iklan online
b. E-Commerce
c. Afiliasi
d. Blog
e. ADS



198 BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

BISNIS ONLINE

PENILAIAN AKHIR 
SEMESTER GENAP

20. Usaha perolehan pendapatan antara pengiklan online dengan pedagang dalam 
penjualan online adalah...
a. Afiliasi pemasaran
b. Afiliasi
c. ADS
d. E-commerce
e. Iklan online

21. Keuntungan iklan online di bawah ini kecuali....
a. Lead time
b. Terdapat tanggal kedaluwarsa
c. Biaya
d. Kebebasan
e. Jangkauan

22. Iklan yang muncul dilapisan atas konten, tapi tidak dalam jendela terpisah adalah 
iklan...
a. Iklan online
b. Iklan multimedia
c. Floating advert
d. Eye-Catchy
e. Disadvantage

23. Perhatikan pernyataan di bawah ini 
1 Tidak ada tanggal kadaluwarsa
2 Lead time
3 Biaya
4 Jumlah
Dari pernyataan di atas yang merupakan keuntungan iklan online ...
a.  1, 2, 4
b.  1, 2, 3
c.  3, 1, 4
d.  4, 3, 1
e.  2, 4, 3

24. Salah satu tujuan iklan online dan offline/tradisional kecuali ...
a. Menginformasikan konsumen tentang merk merk baru
b. Mendapat laba yang besar 
c. membangun kesadaran
d. membangun loyalitas konsumen
e. menjangkau pelanggan baru
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25. Di bawah ini yang bukan merupakan media dalam menyebarkan iklan online 
adalah..
a. Media sosial
b. Search engine 
c. Website forum
d. Blog
e. Reklame

26. Penggunaan model pembayaran pay per click biasanya diterapkan pada media 
iklan, yaitu…
a. Media sosial
b. Search engine 
c. Website forum
d. Blog
e. Reklame

27. Instagram sebagai salah satu cara mendistribusikan iklan online yang tertarget 
merupakan jenis aplikasi yaitu…
a. Media sosial
b. Search engine 
c. Website forum
d. Blog
e. Reklame

28. Pengiklan ini harus membayar setiap kali iklan tampil pada halaman web penyedia 
iklan. Cara yang paling umum untuk model ini adalah CPM (Cost Per Mill) atau 
biaya per seribu tayangan (cost per seribu) dikenal dengan istilah…
a. Pay Per Impression
b. Pay per click
c. Pay Per Action
d. Pay per sale
e. Pay Per lead

29. Di bawah ini merupakan website yang menggunakan model periklanan pay per 
impression adalah…
a. Youtube
b. Google
c. Facebook
d. msn
e. Alibaba
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30. Model pembayaran ini memberikan komisi sesuai dengan jumlah produk atau 
layanan yang berhasil terjual melalui link ditampilkan affiliator adalah…
a. Pay Per Impression
b. Pay per click
c. Pay Per Action
d. Pay per sale
e. Pay Per lead

B. ESSAY
Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar ! 

1. Apa yang dimaksud media sosial?
2. Apa yang dimaksud strategi Google AdWords?
3. Jelaskan perbedaan iklan online  gratis dan berbayar?
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Anchor text : Potongan teks berisi tautan yang dapat diklik. Bentuknya 
cukup berbeda dari teks biasa. Di mesin pencarian 
umumnya

ARPANET : (Advanced Research Project Agency Network) adalah 
jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA (Advanced 
Research Project Agency) 

Bisnis : usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh 
perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada 
konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah 
memperoleh keuntungan/laba (profit).

bisnis offline : bisnis pada umumnya yang melaksanakan kegiatan usaha 
mulah dari produksi, hingga produk didistribusikan, 
entah itu sebagai distriburot, sebagai produsen, sebagai 
pengecer dan lain sebagainnya

bisnis online : kegiatan  bisnis  yang dilakukan di dunia maya dengan 
bantuan  internet. Menjalankan  bisnis online  memerlukan 
media online sebagai wahana berbisnis. 

Blog : website yang mengandung konten personal dalam 
bentuk artikel, video, foto, dan link ke website lain yang 
disediakan oleh penulis blog

Brand Building : usaha untuk menjalin ikatan emosional antara konsumen 
dan perusahaan

Branding : teknik manajemen bisnis yang menggunakan World Wide 
Web (WWW) sebagai media untuk memposisikan sebuah 
brand di pasaran

Cloud hosting : ketersediaan  sumber daya sistem  komputer  sesuai 
permintaan, terutama  penyimpanan data  dan  daya 
komputasi  , tanpa manajemen aktif langsung oleh 
pengguna.  Istilah ini umumnya digunakan untuk 
menggambarkan  pusat data yang  tersedia bagi banyak 
pengguna melalui Internet 

Control Panel : kontrol panel sebuah hosting yang mempermudah user 
dalam pengelolaan domain

CPC : (Cost Per Click) adalah biaya yang ditawarkan oleh pihak 
advertiser (si pemasang iklan) utuk tiap klik iklannya

CPM : aplikasi sumber terbuka (open source) yang sangat 
populer digunakan sebagai mesin blog

GLOSARIUM
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Design Website : suatu kegiatan yang bertujuan untuk merancang aplikasi 
dan tampilannya dengan basis web

Distribusi : kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar 
dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 
produsen kepada konsumen

Dofollow : sebuah istilah yang di berikan pada web atau blog yang 
mengizinkan pengunjung untuk menaruh link pada 
bagian komentar.

Domain Authority : (DA) merupakan suatu acuan bagi mesin pencari dalam 
memberikan peringkat terhadap suatu situs web atau 
blog Anda.

Domain name : alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah 
website di internet sehingga pengguna internet akan 
dengan mudah menemukan website tersebut

dunia maya : media elektronik dalam  jaringan komputer  yang banyak 
dipakai untuk keperluan  komunikasi  satu arah maupun 
timbal-balik secara online (terhubung langsung)

Ebook : buku digital adalah versi elektronik dari buku

E-commerce : penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang 
dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau 
televisi

E-learning : sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di 
bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di 
mana saja

e-mail : singkatan dari electronic mail yang merupakan surat atau 
pesan dengan format digital

E-Marketing : merupakan kerja dari perusahaan untuk 
mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, dan 
menjual barang dan jasa melalui internet

Facebook : ebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo 
Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada 
bulan Februari 2004. Hingga September 2012

Gmail : layanan surel milik Google. Pengguna dapat 
mengakses Gmail dalam bentuk surat web HTTPS, protokol 
POP3 atau IMAP4

Google : website jejaring sosial buatan Google
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Google AdWords : adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang 
menggunakan mesin pencarian

Google Bisnisku : itur gratis yang memungkinkan Anda mempromosikan 
Profil Bisnis dan situs bisnis Anda di Google

Harga : suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 
barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu 
barang atau jasa bagi seseorang

Hosting : sebuah tempat dimana file dan data yang diperlukan 
website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui 
internet. File website

Iklan : egala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, 
produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media 
dengan biaya sponsor dan ditunjukan kepada sebagian 
besar masyarakat

Instagram : sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan 
berbagi foto atau video secara online

internet : (kependekan dari interconnection-networking) adalah 
seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 
menggunakan standar sistem global Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) 

jagoanhosting.com : Penyedia Cloud Hosting Terbaik di Indonesia

Jasa : adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah 
interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang 
milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan

komunitas virtual : kumpulan atau sekelompok orang yang muncul 
berdasarkan adanya kepentingan yang sama oleh berbagai 
pihak dan timbulnya interaksi secara berkesinambungan 
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunitas tersebut

Konsumen : setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan

landing page : suatu halaman website yang dikunjungi pertama kali oleh 
pengunjung



205BISNIS DARING DAN 
PEMASARAN

BISNIS ONLINE

Link Building : cara untuk mendapatkan backlink dari website lain menuju 
website anda. Kalau anda ingin mendapatkan banyak 
pengunjung, maka anda harus menempati posisi teratas 
di hasil pencarian. Supaya bisa mendapatkan rangking 
yang baik

Linkedln :   jejaring sosial yang mempunyai konsep unik,  di  mana 
sebagian besar penggunanya adalah profesional yang 
memiliki latar belakang bisnis

mail forwading : sistem men copy setiap E-mail dan mengirimkan kembali 
ke e-mail lain

Market Research : kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan 
secara sistematis mulai dari perumusan masalah, 
perumusan tujuan penelitian, pengumpulan data, 
pengumpulan data, pengolahan data dan interpretasi 
hasil penelitian

Media sosial : sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk 
berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, 
berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam 
sebuah jaringan dan komunitas virtual

Nofollow : link yang meminta search engine  robots untuk jangan 
mengikuti website yang ada dalam link tersebut.

Omset : pendapatan yang anda hasilkan dari penjualan produk/
jasa yang anda tawarkan pada kurun waktu tertentu

Page : halaman yang ditampilkan di sebuah website di internet, 
yang dapat menampilkan teks, gambar, bahkan suara

Page Authority : merupakan suatu acuan bagi mesin pencari dalam 
memberikan peringkat terhadap suatu situs web atau 
blog Anda

Pemasaran : suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 
untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 
mendistribusikan barang- barang yang dapat memuaskan 
keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan 
perusahaan

pemasaran online : pemasaran  yang dilakukan melalui sistem 
komputer  online  interaktif yang menghubungkan 
pelanggan dengan penjual secara elektronik

GLOSARIUM
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Pinterest : virtual pinboard di mana Anda bisa mengunggah foto 
atau gambar yang bisa dimasukkan kedalam kategori-
kategori (semacam album atau folder) 

Plugins : sesuatu script tambahan yang dirancang untuk melakukan 
fungsi tertentu di Wordpress Anda

Pop mail : e-mail  yang diterima melalui Internet Service Provider 
yang menjadi langganan kita

PPC : singkatan dari  Pay-Per-Click, yang kalau diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia artinya bayar per klik

PPM : istilah dalam ilmu kimia singkatan dari part per milion atau 
dapat diartikan perbandingan konsentrasi zat terlarut 
dan pelarutnya. Berarti untuk dosis obat mengatakan 
gunakan 1 ppm

produk : apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa 
memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan

promosi : Menyebarkan informasi produk kepada target pasar 
potensial; Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan 
profit/laba

Promotion : upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk 
atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen 
untuk membeli atau mengkonsumsinya

Publicity : sejumlah informasi tentang barang, atau organisasi yang 
disebarluaskan ke masyarakat melalui media 

R e l a t i o n s h i p 
Building

: suatu kemampuan individu di luar kemampuan 
akademisnya

Scripts Program : merupakan bahasa pemrograman yang menyediakan 
fasilitas penerjemahan serta kompilasi kode dalam 
satu rangkaian proses secara integratif sehingga 
memungkinkan kode dibuat dapat langsung dijalankan 
sebagai program secara dinamis

SEO : Search engine  Optimization  atau  SEO adalah  upaya 
mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat 
teratas di hasil pencarian.

SEO off page : eknik mengoptimasi website yang dilakukan dari website 
dan atau media lainnya, menuju ke website utama / yang 
ingin dioptimasi

GLOSARIUM
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shared hosting : layanan  hosting  di mana sebuah account  hosting  ditaruh 
bersama-sama beberapa account  hosting  lain dalam 
satu  server  yang sama, dan memakai services bersama-
sama

Shopify : sebuah software toko online atau yang lebih keren 
disebut sebagai platform untuk bisnis eCom yang hingga 
saat ini telah digunakan lebih dari 500ribu onlineshop di 
seluruh dunia.

sistem : sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan 
menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu

Teknologi : keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 
yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan 
hidup manusia

Teknologi Informasi : istilah umum untuk  teknologi  apa pun yang membantu 
manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, 
mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi.

toko : sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi 
kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang 
yang khusus

Trafik : perpindahan informasi dari satu tempat ke tempat lain 
melalui jaringan telekomunikasi.

transaksi : suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan 
terhadap posisi harta keuangan perusahaan

twitter : layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang 
memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan 
membaca pesan berbasis teks

Video Marketing :  alat promosi modern yang memungkinkan Anda 
menyajikan konten digital marketing baru dalam format 
menarik

Viral Marketing : sebuah strategi pemasaran yang mendorong individu 
untuk menyampaikan sebuah pesan pemasaran kepada 
individu lainnya

web dinamis : jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout 
yang kaya akan informasi didalamnya. Dinamakan website 
Dinamis karena kontennya dapat berubah-ubah

web hosting : layanan online untuk mengonlinekan  website  atau 
aplikasi web di internet.

GLOSARIUM
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web statis : web  dimana penggunanya tidak dapat 
mengubah website secara langsung melalui browser

Website : kumpulan dari halaman  web  yang saling berhubungan 
dan dapat diakses melalui halaman depan (home page) 
menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet

Website : merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat 
diakses secara cepat

Website custumer 
service 

: adalah website yang berfungsi sebagi media untuk 
melayani konsumen

Website e-Commerce : website yang berfungsi sebagai media transaksi online

Website informasi : website yang berfungsi sebagai media informasi berita

Website marketing : website yang berfungsi sebagai media presentasi dan 
pemasaran

Whatsapp : aplikasi pesan untuk ponsel cerdas (smartphone)

Wordpress : aplikasi sumber terbuka (open source) yang sangat 
populer digunakan sebagai mesin blog

GLOSARIUM
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Instruktur Cisco Academy 2019
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Alamat Kantor  : SMKS Plus Pagelaran
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Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)
1. Guru SMKS Plus Pagelaran 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar
1. S1  Bahasa Inggris, STKIP Subang (Lulus Tahun 2017)

Informasi Lain dari Penulis 
Tinggal di Dusun Cisusuh RT 29 RW 007 Cijambe, Kec. Cijambe. Kab. Subang. Lahir di 
Kab. Subang, 13 Mei 1992.  Sekolah Dasar  di lalui di SDN Sindang Palay,  SMP Negeri 
1 Jalan Cagak dan SMK N 1 Subang.  Tahun 2013 kuliah di Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Bahasa Inggris, lulus tahun 2017. Menjadi guru di SMKS Plus Pgelaran dari 
tahun 2017 – sekarang.
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1. Guru SMKS Plus Pagelaran 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar
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Tinggal di Kampung babakan Kondang RT 19 RW 006 Pasanggrahan, Kec. Kasomalang. 
Kab. Subang. Lahir di Kab. Subang, 24 Februari 1987.  Sekolah Dasar  di lalui di SDN 
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