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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1.  Bisnis Manzi Merci 

       Manzi Merci adalah bisnis produk tas wanita dimana para konsumennya dapat 

memilih sendiri motif tas yang mereka inginkan karena Manzi Merci adalah tas 

handmade yang dibuat dari bahan linen import, sehingga produk tersebut dapat 

menyesuaikan keinginan konsumen. Pemilihan nama Manzi Merci ini, tidak begitu 

saja dipilih karena nama tersebut memiliki arti yang mengandung harapan dari 

pemilik bisnis. Nama Manzi sendiri diambil dari bahasa Itali yaitu diamante atau 

diamond, dimana diamond adalah batu mineral biasa yang melewati proses 

pengolahan panjang sehingga menjadi batu dengan harga yang tinggi dan dicari 

banyak orang, dan Sirius, dari bahasa Yunani, yaitu nama bintang yang paling terang 

di langit malam. Sedangkan Merci diambil dari bahasa inggris mercy, dimana artinya 

adalah rahmat, kemurahan hati, kasih. Dari nama Manzi Merci tersebut, diharapkan 

bisnis tas handmade ini menjadi produk tas yang diminati banyak orang, dan menjadi 

yang terunggul dalam dunia fashion wanita, sehingga semakin banyak keuntungan 

yang didapat, Manzi Merci juga dapat membagikan berkatnya kepada semua orang. 

       Manzi Merci berdiri pada awal tahun 2016, bermula dari hobi menjahit yang 

ditekuni sehingga dapat menghasilkan produk tas yang dapat digunakan untuk 

menemani aktivitas para wanita. Produk tas Manzi Merci ini dibuat dengan model 

sederhana sehingga dapat membantu para wanita dengan aktivitas yang tinggi 

semakin nyaman membawa keperluan mereka kemana pun mereka pergi. Selain itu, 
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mereka dapat memilih motif tas yang mereka inginkan, misalnya dengan 

menyesuaikan dengan pakaian favorit mereka, atau mencocokkan warna pakaian 

mereka. 

 

IV.2.  Produk Manzi Merci 

       Ada tiga macam produk dari tas handmade Manzi Merci, yaitu : 

1. Tote bag 

      Tote bag ini adalah model tas yang abadi, cocok digunakan oleh wanita 

dengan segala usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Tote bag ini sangat 

membantu para wanita yang suka membawa banyak barang di dalam tas 

mereka, karena tas ini menampung banyak barang. Berikut beberapa contoh 

tote bag dari Manzi Merci: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Tote bag Manzi Merci (sumber : instagram 

@manzimerci_,2017) 
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2. Smilly bag  

      Model tas ini, adalah model tas slempang kecil, memiliki tali tas yang 

panjangnya dapat disesuaikan. Model ini cocok untuk anak muda yang 

menyukai penampilan simple namun tetap fashionable. Berikut contoh smilly 

bag dari Manzi Merci yaitu: 

   

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.2. Smilly bag Manzi Merci (sumber : instagram 

@manzimerci_,2017) 
 

3. Speedy bag 

      Model speedy bag juga banyak disukai para wanita, selain tas model ini 

memuat banyak barang, tas ini juga memiliki dua macam handle yang dapat 

di slempang dan dapat dibawa dengan model tenteng. Beberapa contoh 

speedy bag dari Manzi Merci yaitu: 
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Gambar 4.3. Speedy bag Manzi Merci (sumber : instagram 

@manzimerci_,2017) 

 

IV.3.  Permasalahan Manzi Merci  

       Sejak awal Manzi Merci berdiri, masih banyak orang yang belum mengetahui 

keberadaannya, dan konsep yang ditawarkan oleh Manzi Merci. Padahal beberapa 

konsumen yang telah menggunakan produk Manzi Merci menyukai produk tersebut 

dan dapat mendukung penampilan mereka, mereka juga menyukai kualitas produk 

dari Manzi Merci terutama dari bahan yang digunakan, bahkan telah beberapa kali 

membeli produk di Manzi Merci. Selama ini pemasaran Manzi Merci ini hanya dari 

mulut ke mulut, di sekitar lingkungan pemilik bisnis berada, dan melalui satu media 

sosial yaitu instagram. Manzi Merci ingin agar tidak hanya orang-orang dekat saja 

yang mengenal produknya, namun juga dari masyarakat luar yang dapat 

menggunakan produk ini. Salah satu media yang dapat menghubungkan Manzi Merci 

dengan masyarakat luar adalah e-marketplace, dimana e-marketplace adalah tempat 

berkumpulnya para penjual dan pembeli didunia digital, sehingga dapat menjangkau 

calon pembeli dari berbagai daerah. Oleh karena itu, peneliti melakukan inovasi 
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pemasaran dalam bisnis Manzi Merci ini melalui e-marketplace, dimana terdapat 

para penjual dan pembeli berkumpul dalam satu tempat, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan Manzi Merci. 

 

 

IV.4.  Tahap inovasi pemasaran Manzi Merci 

       Ada beberapa tahapan yang diperlukan Manzi Merci agar dapat secara optimal 

terjun di dunia digital. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, ada 

beberapa tahapan untuk masuk dalam e-marketplace, yaitu pertama adalah tahap 

presence, kedua adalah tahap portals, dan ketiga adalah tahap transaction 

integration. 

IV.4.1. Tahap presence 

       Tahap ini adalah langkah awal Manzi Merci memasuki dunia digital. Pada 

umumnya dalam tahap ini bisnis memiliki sebuah situs web dimana mereka dapat 

menawarkan produk mereka melalui situs tersebut. Namun ternyata, diungkapkan 

oleh peneliti bahwa Manzi Merci belum pernah melakukan hal tersebut, sehingga 

langkah awal ini harus dilakukan Manzi Merci untuk membuat situs tersebut. Situs 

web dari Manzi Merci ini yaitu www.manzimerci.com, dalam situs ini, konsumen 

dapat melakukan pemesanan produk. Berikut adalah tampilan dari situs web Manzi 

Merci. 

 

 

 

http://www.manzimerci.com/
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Gambar 4.4. Situs web Manzi Merci (sumber: www.manzimerci.com, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 4.5. Situs web Manzi Merci (sumber: www.manzimerci.com, 2017) 

 

       Web Manzi Merci yang dibuat dapat memperkenalkan produk Manzi Merci 

kepada masyarakat umum, dan dapat dijadikan media promosi. Selain itu, pada 

tahap awal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari Manzi Merci untuk terjun ke 

dunia digital, sehingga dapat selalu konsisten untuk memberikan update produk 

maupun informasi terbaru pada web tersebut. Untuk dapat menjaga agar selalu 

http://www.manzimerci.com/
http://www.manzimerci.com/
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konsisten, Manzi Merci menjadwalkan setiap satu minggu sekali untuk selalu 

mengupdate produk terbaru yang telah dihasilkan.   

 

IV.4.2.  Tahap portals 

       Setelah melakukan tahap presence, tahap selanjutnya adalah tahap portals 

yaitu tahap pengembangan dari presence, dimana ada komunikasi dua arah dari 

penjual dan pembeli, dalam tahap ini dapat ditambahkan fitur feedback dari 

konsumen. Pada kedua tahap awal ini, memang memerlukan investasi keuangan 

yang cukup banyak untuk memperkenalkan Manzi Merci melalui dunia digital, 

selain itu diperlukan pelatihan sumber daya manusia untuk mengoperasikan web 

tersebut. Diharapkan dengan pengembangan web yang dapat menampung 

feedback dari konsumen, dapat membantu meningkatkan kualitas produk Manzi 

Merci, serta dapat menampung keinginan konsumen. Setelah Manzi Merci 

dikenal melalui web, Manzi Merci dapat terjun ke e-marketplace untuk 

menjangkau lebih banyak konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Situs web Manzi Merci (sumber: www.manzimerci.com, 2017) 

http://www.manzimerci.com/
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Gambar 4.7. Situs web Manzi Merci (sumber: www.manzimerci.com, 2017) 

 

IV.4.3.Tahap transaction integration 

       Pada tahap ini Manzi Merci masuk ke e-marketplace¸ banyak sekali e-

marketplace di Indonesia, namun pada penelitian kali ini, Manzi Merci 

menggunakan tiga e-marketplace di Indonesia dimana e-marketplace tersebut 

paling sering digunakan untuk jual beli. E-marketplace yang paling sering 

digunakan adalah Tokopedia, Bukalapak dan Shopee, sehingga Manzi Merci 

akan menggunakan e-marketplace tersebut.  

       Untuk melakukan transaksi jual beli melalui e-marketplace dibutuhkan akun 

pada e-marketplace tersebut, baik sebagai pihak penjual maupun pihak pembeli. 

Manzi Merci pun mendaftarkan akun di tiga e-marketplace yang akan digunakan. 

Pendaftaran akun ini tidak dipungut biaya, hanya perlu disediakan kontak yang 

dapat dihubungi dan alamat e-mail, dan untuk melakukan penjualan diperlukan 

nomor rekening bank, yang digunakan untuk menarik dana hasil penjualan 

produk.  

http://www.manzimerci.com/
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       Selain itu, agar toko online menarik untuk dikunjungi perlu dipersiapkan 

deskripsi mengenai toko dan produk Manzi Merci, sehingga konsumen 

memahami konsep toko online Manzi Merci, bahwa Manzi Merci adalah produk 

handmade yang dapat dijual di e-marketplace.  

 

IV.4.4. Implementasi pada e-marketplace 

      Berikut adalah implementasi Manzi Merci dalam e-marketplace, beserta 

penjelasannya. 

1. Tokopedia 

       Setelah membuat akun di Tokopedia, Manzi Merci membuka toko 

onlinenya, dan mulai mempelajari detail dari e-marketplace tersebut. Produk 

Manzi Merci di upload dan diberi keterangan, sesuai dengan spesifikasi nyata. 

Fasilitas yang ada dalam e-marketplace ini sangat membantu Manzi Merci dalam 

menjalankan toko online. Berikut penjelasan dari fitur yang ada di Tokopedia, 

beserta tampilan dari toko online Manzi Merci. 

Gambar 4.8. Tampilan toko online Manzi Merci di Tokopedia 

(sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Tampilan toko online Manzi Merci di Tokopedia 

(sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

       Gambar di atas adalah tampilan dari toko Manzi Merci, dimana pada 

tampilan pertama bagian atas, terdapat deskripsi dari toko Manzi Merci ini. 

Sehingga pada bagian tersebut, diberi sedikit penjelasan yang mencakup konsep 

dari Manzi Merci, yaitu handmade bag dengan bahan linen impor. Pada bagian 

kanan atas, di gambar 4.8, terdapat kecepatan toko dan reputasi, yang didapat 

apabila konsumen memberikan penilaian setelah transaksi selesai, dan barang 

diterima oleh konsumen. Serta terdapat ringkasan dari berapa produk terjual dan 

berapa produk yang difavoritkan oleh konsumen. 

       Pada gambar 4.9 menampilkan etalase produk dari Manzi Merci, etalase ini 

sangat membantu Manzi Merci untuk memberikan kesan rapi pada toko online, 

serta membantu mempermudah pembeli mencari produk yang mereka inginkan, 

dengan mengklik kategori produk yang mereka inginkan. Karena dengan adanya 

fitur kategori ini, Manzi Merci dapat mengelompokkan produk sesuai dengan 

model tas  yang diproduksi oleh Manzi Merci.  
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Gambar 4.10. Tampilan rincian produk toko online Manzi Merci di 

Tokopedia (sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

Pada gambar 4.10 terlihat rincian produk, mulai dari harga, jumlah calon 

pembeli yang melihat produk Manzi Merci, jumlah produk yang terjual, kondisi 

produk Manzi Merci, berat pengiriman produk, hingga ke simulasi cicilan yang 

disediakan oleh Tokopedia. Selain itu, ada fitur “bagikan” dibagian atas foto produk, 

adalah fitur dimana Manzi Merci dapat membagikan tautan produk di toko Manzi 

Merci melalui media yang disediakan oleh Tokopedia. Selain itu, Tokopedia 

memberikan fitur promo, dimana Manzi Merci dapat melakukan promosi produk 

melalui fitur ini. Ada dua macam promo, yaitu promo per jam dan promo top ads. 

Promo per jam adalah promo gratis dari Tokopedia dimana Manzi Merci dapat 

mengiklankan produknya di beranda Tokopedia dan muncul sesuai kata kunci yang 

dicantumkan, setiap 1 jam per produk. Sedangkan untuk promo top ads, adalah 

promo berbayar yang disediakan Tokopedia, dimana Manzi Merci sejumlah uang 

yang masuk kedalam kredit top ads, dan akan berkurang apabila calon pembeli 

mengklik produk yang diiklankan. Biaya per klik tersebut dapat diatur sesuai 
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keinginan Manzi Merci, namun akan berpengaruh pada posisi iklan di halaman 

beranda Tokopedia. 

 

Gambar 4.11. Tampilan fitur toko online Manzi Merci di Tokopedia 

(sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

 

       Tampilan fitur secara umum yang disediakan Tokopedia berupa penjualan, 

tambah produk, daftar produk, statistik, topAds, pengaturan toko, dan pengaturan 

admin. 

a. Penjualan 

Pada fitur ini, Manzi Merci dapat mengetahui apabila ada pesanan baru, 

status pengiriman, transaksi penjualan. Apabila Manzi Merci ingin 

memiliki arsip dari fitur penjualan ini, Manzi Merci dapat 

mendapatkannya dengan download laporan tersebut.  

b. Tambah produk 

Fitur ini digunakan untuk menambahkan produk yang ingin dijual di 

Tokopedia. Apabila sudah pernah menambahkan produk sejenis, dapat 

langsung duplikat produk dan mengganti keterangan produk yang 
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berbeda. Atau apabila sudah pernah menampilkan produk di instagram, 

dapat langsung impor produk di instagram. 

c. Daftar produk 

Pada daftar produk, muncul seluruh produk yang sudah pernah di upload 

pada Tokopedia, dan terdapat pengaturan untuk mengubah harga, 

pengaturan untuk pre-order, fitur cashback, dan fitur free returns.  

d. Statistik 

Disini Manzi Merci mendapatkan data informasi dan statistik tentang 

transaksi, produk, dan pembeli. Informasi ini dapat digunakan untuk 

mengatur peningkatan strategi penjualan. Namun, fitur statistik ini dapat 

digunakan oleh penjual yang berlangganan gold merchant.  

e. TopAds 

Fitur topads ini menampilkan rincian penggunaan topads, mulai dari 

jumlah kredit topads yang tersedia, jumlah kredit yang dipakai, jumlah 

klik, dan jumlah pendapatan dari penggunaan topads ini.  

f. Pengaturan toko 

Pada pengaturan toko ini Manzi Merci perlu memberikan deskripsi toko, 

jadwal buka atau tutup toko, gambar logo Manzi Merci. Pada pengaturan 

ini ada fitur sampul toko, dimana fitur ini aktif hanya untuk toko gold 

merchant. 

g. Pengaturan admin 

Fitur ini digunakan untuk toko yang memiliki admin dalam membantu 

pengelolaan tokonya, namun pada fitur ini diperlukan biaya sebesar Rp 
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150.000,00 untuk satu admin per tiga bulan. Pada toko gold merchant 

mendapat fasilitas gratis satu admin. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Tampilan fitur toko online Manzi Merci di Tokopedia 

(sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

       Selain fitur diatas, Tokopedia juga menyediakan fasilitas yang dapat 

digunakan pembeli untuk berkirim pesan menggunakan fitur chat. Apabila 

pembeli bertanya melalui komentar di foto produk akan muncul di fitur diskusi 

produk.  

       Tokopedia juga menyediakan fitur layanan pengguna, sehingga Manzi Merci 

dapat berhubungan langsung dengan customer service di Tokopedia. Sedangkan 

pada pusat resolusi, terdapat rincian komplain baik dari Manzi Merci atau dari 

pembeli. Kemudian seller info, adalah tempat informasi bagi para penjual dari 

Tokopedia, baik berupa informasi promosi maupun berbagai hal yang dapat 

membantu meningkatkan penjualan seller. 
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Gambar 4.13. Tampilan fitur toko online Manzi Merci di Tokopedia 

(sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

Sedangkan pada gambar 4.13, terdapat fitur peluang, free returns, dan 

pinjaman modal. Peluang adalah sebuah fitur yang memberikan kesempatan bagi 

penjual lain untuk memproses pesanan yang dibatalkan oleh penjual sebelumnya. 

Fitur peluang dapat membantu meningkatkan jumlah poin reputasi toko. 

Kemudian fitur free returns adalah fasilitas retur produk secara gratis bagi para 

pembeli di Tokopedia. Pembeli dapat menukar atau mengembalikan produk jika 

tidak sesuai atau berubah pikiran, selama produk dalam kondisi layak dijual.  

Pada fitur pinjaman modal, Tokopedia bekerja sama dengan beberapa 

mitranya menyediakan pinjaman modal bagi penjual. Fasilitas ini tentunya dapat 

membantu Manzi Merci ke depannya, apabila Manzi Merci membutuhkan modal 

tambahan.  

 

 



57 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Tampilan fitur gold merchant 

(sumber:www.Tokopedia.com) 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya ada beberapa fitur yang hanya 

bisa dimiliki oleh toko gold merchant. Gold merchant sendiri adalah fasilitas 

berbayar dari Tokopedia yang diberikan kepada penjual seperti, data statistik dari 

toko online,  bonus top ads, serta dapat memberikan fitur cashback untuk 

pembeli. Namun pada saat ini, Manzi Merci belum berlangganan gold merchant, 

selain karena fasilitas tersebut berbayar, Manzi Merci fokus kepada promosi 

melalui top ads.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Tampilan fitur top ads 

(sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 
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Promosi melalui top ads dengan cara mengisi kredit top ads, kemudian 

Manzi Merci mengatur sendiri kata kunci apa yang ingin digunakan, kemudian 

berapa harga per kliknya. Selain itu Manzi Merci dapat menyediakan anggaran 

untuk iklan dalam sehari. Fitur ini membantu produk Manzi Merci untuk dilihat 

banyak calon pembeli, walaupun pada saat orang melihat produk tersebut belum 

tentu langsung terjadi transaksi. Hanya saja dapat membuka peluang untuk Manzi 

Merci semakin dikenal masyarakat umum. 

Beberapa istilah dalam iklan top ads di Tokopedia, jumlah tampil adalah 

jumlah orang yang melihat iklan. Jumlah klik adalah jumlah orang yang mengklik 

iklan dan masuk ke toko. Jumlah terpakai adalah jumlah anggaran yang terpakai 

untuk iklan. Total pendapatan adalah total pendapatan dari produk terjual melalui 

iklan dan produk lainnya setelah mengklik iklan. 

 

2. Shopee 

       E-marketplace kedua yang digunakan oleh Manzi Merci adalah Shopee. 

Langkah pertama sama seperti pada Tokopedia, yaitu dengan membuat akun 

Manzi Merci untuk login. Setelah itu untuk berjualan di Shopee, Manzi Merci 

akan terhubung di Shopee seller centre, dan dapat upload produk yang akan 

dijual melalui Shopee. 

 

 

 

 



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Tampilan fitur Shopee 

(sumber:https://seller.Shopee.co.id) 

 

a. Produkku 

       Pada fitur produkku, terdapat daftar produk yang telah di upload, beserta 

rincian harga, stok barang, berat pengiriman, dan data stasitik. Data statistik ini 

seperti jumlah orang yang mengunjungi produk, yang menyukai produk, dan 

jumlah barang yang telah terjual. 

b. Kategori tokoku 

       Fitur kategori toko ini digunakan untuk mengelompokkan produk sesuai 

dengan kebutuhan. Pada fitur ini, Manzi Merci mengelompokkan produknya 

sesuai model yang tersedia, sehingga dapat membantu calon pembeli untuk 

memilih produk yang diinginkan. 

c. Penjualanku 

       Fitur penjualanku ini berisi tentang rincian transaksi penjualan yang terjadi 

di Manzi Merci seperti, berapa jumlah transaksi yang belum dibayar, transaksi 
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yang perlu atau sedang dikirim, transaksi pembatalan dan transaksi 

pengembalian. Fitur ini membantu Manzi Merci terutama apabila ada transaksi 

yang belum terselesaikan. 

d. Promosiku 

       Seperti pada Tokopedia,Shopee juga memiliki fitur promosi yang membantu 

Manzi Merci mengiklankan produknya. Dalam fitur ini dibagi empat pilihan 

yaitu, iklanku, promo toko, promo Shopee, dan voucherku. Pada pilihan iklanku, 

Manzi Merci perlu membayar biaya per klik, pada produk yang diiklankan dan 

dikunjungi calon pembeli. Biaya per klik pun dapat diatur sendiri sesuai 

kebutuhan.  

       Pada fitur promo toko, adalah promo yang dibuat oleh Manzi Merci sendiri 

sesuai kebutuhan. Sedangkan promo Shopee, adalah promo yang diberikan oleh 

Shopee, Manzi Merci perlu mengajukan produk yang dijual ke pihak Shopee, dan 

ditinjau terlebih dulu oleh Shopee. Kemudian untuk fiitur voucherku, juga dibuat 

sendiri oleh Manzi Merci sesuai kebutuhan promo yang diperlukan. 

e. Penghasilanku 

       Fitur ini adalah fitur rincian yang menampilkan penghasilan Manzi Merci 

melalui Shopee, serta dapat mengatur berapa dana yang akan ditarik ke rekening 

pribadi Manzi Merci.  

f. ShopeePay 

       Fitur Shopeepay ini fasilitas dari Shopee untuk menampung dana yang 

masuk sebelum di pindah ke rekening pribadi Manzi Merci. ShopeePay akan 
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bertambah apabila transaksi telah selesai, yaitu bila pembeli telah menerima 

barang dari Manzi Merci.  

g. Pengaturan toko 

       Fitur ini digunakan untuk pengaturan profil toko secara umum mulai dari 

nama toko, logo toko, dan deskripsi toko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Tampilan toko Manzi Merci di Shopee 

(sumber:https:/Shopee.co.id/manzimerci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Tampilan toko Manzi Merci di Shopee 

(sumber:https:/Shopee.co.id/manzimerci) 
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       Gambar 4.17 dan 4.18 menunjukkan tampilan dari toko online Manzi Merci 

di Shopee. Tampilan toko di Shopee ini juga membantu calon pembeli untuk 

menemukan produk yang mereka cari karena juga dipisahkan sesuai kategori 

model tas. Pada Shopee, untuk mengunggah produk melalui komputer tidak 

dapat diimpor dari sosial media lain, sehingga harus mengunggah produk tersebut 

satu per satu. Tetapi apabila melalui aplikasi mobile mengunggah produk dapat 

diimpor melalui instagram. 

       Pada e-marketplace Shopee ini, Manzi Merci menggunakan iklan gratis dan 

iklan berbayar yang disediakan oleh Shopee. Iklan gratis didapat selama 4 jam, 

maksimal 5 produk untuk sekali iklan. Setelah itu harus menunggu 4 jam untuk 

mengiklankan produk lain. Seperti pada gambar 4.19, pada gambar produk 

terdapat pilihan “naikkan produk”, setelah di klik “naikkan produk” muncul 

waktu yang berjalan, menunjukkan sisa waktu iklan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 4.19. Tampilan fitur “naikkan produk” di Shopee 

(sumber:https:/Shopee.co.id/manzimerci) 
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Gambar 4.20. Tampilan fitur “iklankan” di Shopee 

                    (sumber:https:/Shopee.co.id/manzimerci) 

 

 Sedangkan pada gambar 4.20, menunjukkan fitur iklankan, fitur tersebut 

adalah fitur berbayar, dengan sistem bayar per klik, sesuai yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Beda fitur promo berbayar dan gratis dari Shopee ini adalah pada 

halaman munculnya iklan, bila fitur berbayar produk Manzi Merci akan muncul 

di halaman pertama Shopee. Sedangkan pada fitur promo gratis, iklan akan 

muncul dihalaman belakang pencarian produk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Jumlah calon pembeli yang melihat produk Manzi 

Merci (sumber:https:/Shopee.co.id/manzimerci) 



64 
 

 
 

 

 Sistem iklan berbayar yang disediakan Shopee dapat membantu produk 

Manzi Merci dikunjungi oleh calon pembeli seperti pada gambar 4.21, gambar 

lingkaran merah menunjukkan jumlah calon pembeli yang mengunjungi produk 

Manzi Merci tersebut. Produk tersebut telah diiklankan sebanyak dua kali, dan 

telah dilihat sebanyak 258 kali.  

Beberapa istilah dalam iklan di Shopee, jumlah dilihat adalah jumlah 

berapa kali iklan ditampilkan di halaman pencarian ke pengguna Shopee. Jumlah 

klik adalah jumlah berapa kali iklan diklik pada halaman pencarian oleh penguna 

Shopee. Presentasi klik adalah seberapa sering pengguna melihat iklan dan 

akhirnya mengklik iklan. Jumlah biaya adalah jumlah biaya per klik yang 

dikeluarkan pada produk yang diiklankan selama periode iklan. 

 

 

3. Bukalapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22. Tampilan toko online Manzi Merci di Bukalapak 

  (sumber: www.Bukalapak.com) 

http://www.bukalapak.com/
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       E-marketplace terakhir yang digunakan Manzi Merci adalah Bukalapak. 

Pada gambar 4.22, merupakan tampilan dari toko online Manzi Merci. Bukalapak 

juga menyediakan fitur untuk membantu para penjual mengelola toko online 

mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23. Tampilan fitur di Bukalapak 

                     (sumber: www.Bukalapak.com) 

       Pada gambar 4.23, merupakan tampilan fitur yang disediakan oleh 

Bukalapak yang terdiri dari, lapak saya, upgrade to premium, jual barang, daftar 

barang, label barang, pelanggan, paket push, promoted push, buka modal. Yang 

pertama fitur lapak saya, fitur ini merupakan pengaturan umum toko online 

Manzi Merci seperti, pengaturan gambar header, pengaturan nama user, dan 

pengaturan deskripsi lapak.  

      Yang kedua adalah fitur upgrade to premium, fitur ini adalah penawaran dari 

Bukalapak untuk mengaktifkan akun premium. Fitur ini adalah fitur berbayar dari 

Bukalapak, pada akun premium ini dibagi lagi menjadi tiga pilihan yaitu, basic, 

professional, dan platinum. Untuk akun premium basic, tambahan fasilitas yang 

http://www.bukalapak.com/
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diberikan yaitu, badge pelapak premium, statistik penjualan, inventaris barang, 

skor performa lapak, dan prioritas promoted push. Pada akun premium 

professional, memiliki fasilitas seperti akun premium basic, dengan tambahan 

daftar barang terfavorit, satu pengaturan promoted push, voucher lapak, dan 

komplain lebih mudah dan cepat. Sedangkan pada akun premium yang platinum, 

memiliki fitur seperti basic dan professional,ditambah dengan fitur kata kunci 

populer di Bukalapak, barang terlaris di Bukalapak, dan rekomendasi harga 

barang. Kemudian masing-masing kelebihan akun premium adalah dapat 

menghapus feedback negatif, bonus budget promoted push, diskon pembelian 

paket push, dan kuota label barang lebih banyak dari akun biasa.  

       Fitur berikutnya adalah fitur jual barang, dimana fitur tersebut adalah fitur 

untuk mengupload barang yang akan dijual, dengan mengunggah foto produk, 

deskripsi produk, jumlah stok yang tersedia, dan pengaturan pengiriman. Setelah 

itu ada fitur daftar barang, fitur tersebut menampilkan daftar barang yang dijual, 

serta rincian penggunaan promoted push.  

       Fitur label barang adalah fitur pengelompokkan produk, pada fasilitas ini 

Manzi Merci mengelompokkan produk sesuai dengan model tas yang dijual. 

Pada e-marketplace lainnya sama dengan fitur kategori produk. Fitur selanjutnya 

adalah “pelanggan”, disini pelapak dapat mengetahui daftar pelanggan mereka, 

mengetahui timeline pelanggan, bahkan mengetahui lapak dari pelanggan. 

Selanjutnya adalah fitur paket push, fitur ini untuk mempromosikan produk 

Manzi Merci agar berada dihalaman pertama. Fitur ini merupakan iklan berbayar 

sehingga produk muncul di halaman pertama dan dapat dilihat oleh calon 
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pembeli. Sedangkan untuk fitur promoted push membuat barang jualan  

ditampilkan di area khusus yang bertanda “Promoted Products” pada halaman 

hasil pencarian dan kategori barang yang sesuai. 

       Fitur selanjutnya adalah bukamodal, adalah fitur dimana pelapak dapat 

mengajukan peminjaman modal untuk mengembangkan bisnis online di 

Bukalapak. Untuk mengajukan peminjaman modal, pelapak harus minimum 

berjualan selama 6 bulan, dan melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. 

 

IV.5. Perbandingan penggunaan masing-masing e-marketplace 

       Dari ketiga e-marketplace yang digunakan Manzi Merci, masing-masing e-

marketplace memiliki kelebihan dan kekurangan, walaupun secara umum ketiga e-

marketplace tersebut memiliki fitur yang secara umum sama dan membantu 

pengelolaan toko online Manzi Merci.  

       Pada sub bab ini akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari promosi 

produk masing-masing e-marketplace. Dari ketiga e-marketplace tersebut, 

Tokopedia yang menyediakan fitur iklan produk yang sangat membantu Manzi 

Merci, karena Tokopedia menyediakan fitur iklan gratis per jam, sedangkan Shopee 

harus menunggu tiap 4 jam untuk dapat mengiklankan produk secara gratis. Pada 

fitur iklan berbayar, Tokopedia dan Shopee menyediakan budget iklan per hari, 

sehingga apabila dana habis, produk tersebut tidak dapat diiklankan kembali. 

Sedangkan pada Bukalapak, semua fitur iklan produk, adalah iklan berbayar, Manzi 

Merci belum mencoba iklan berbayar dari Bukalapak, karena keterbatasan dana dan 

seringnya terjadi gangguan teknis apabila mengunggah produk di Bukalapak. 
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 Tabel 4.1. Perbandingan fitur e-marketplace 

No Keterangan 
e-marketplace 

Tokopedia Shopee Bukalapak 

1 Fitur penjualan Tersedia Tersedia Tersedia 

2 

Fitur pengaturan 

produk Tersedia Tersedia Tersedia 

3 Fitur dompet bersama Tersedia Tersedia Tersedia 

4 

Fitur iklan produk 

gratis 

Tersedia : iklan 

gratis perjam 

Tersedia : iklan per 

4jam Tidak tersedia 

5 

Fitur iklan produk 

berbayar 

Tersedia : 

memiliki budget 

iklan per hari 

Tersedia :  

memiliki budget 

iklan per hari  

Tersedia : memiliki 

budget iklan per 

hari 

6 

Promosi dari e-

marketplace 

Promo cashback 

dan free ongkir 

dari Tokopedia, 

dengan minimal 

total pembelian 

pada jangka waktu 

tertentu 

Promo free ongkir 

setiap bulan dengan 

minimal total 

pembelian. 

Promo diskon 

dengan minimal 

total pembelian 

dan jangka waktu 

tertentu. 

7 

Promosi dari toko 

online sendiri 

Dapat memberi 

cashback untuk 

pembeli dengan 

akun gold 

merchant 

Dapat memberikan 

voucher diskon 

untuk pembeli 

Dapat memberikan 

diskon untuk 

pembeli 

8 

Upgrade akun 

premium 

Tersedia, gold 

merchant : gold 

badge, 

penambahan 

admin, bonus top 

ads, banner toko, 

cashback pembeli, 

penambahan 

etalase toko, data 

statistik toko. 

Tidak tersedia 

Tersedia : badge 

pelapak premium, 

statistik penjualan, 

inventaris barang, 

skor performa 

lapak, dan prioritas 

promoted push 

Sumber : data primer yang diolah 
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IV.6. Pemasaran di e-marketplace melalui iklan dan promo 

       Setelah mempelajari fitur yang dimiliki dari masing-masing e-marketplace, 

Manzi Merci menggunakan fitur yang ada yaitu fitur iklan dan promo. Berikut data 

yang didapatkan dari fitur iklan dan promo dari Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. 

1. Tokopedia 

      Pada penelitian ini dilakukan pemasaran di Tokopedia, menggunakan 

fitur iklan dan promo. Fitur iklan di Tokopedia, seperti dijelaskan 

sebelumnya ada iklan gratis dan berbayar. Iklan gratis hanya dapat dilakukan 

pada 1 produk tiap 1 jam sekali. Sedangkan iklan berbayar, diatur 

berdasarkan harga per klik produk yang diiklankan, dapat diatur tanggal mulai 

dan tanggal selesai iklan, serta dapat diatur budget per hari yang akan 

digunakan untuk iklan tersebut. Serta promo yang tersedia di Tokopedia yaitu 

fitur cashback, dimana Manzi Merci mendaftar menjadi gold merchant untuk 

dapat melakukan promo tersebut. Berikut adalah hasil dari penggunaan fitur 

iklan gratis dari Tokopedia untuk beberapa produk di Manzi Merci: 
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Tabel 4.2. Data hasil penggunaan fitur iklan gratis pada produk speedy bag 

rose light blue (sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

Sumber : data primer yang diolah 

 Data tersebut menunjukkan hanya ada penambahan 2 orang yang 

mengunjungi Manzi Merci, dan tidak terjadi penjualan pada produk yang 

diiklankan maupun produk lain yang ada pada toko Manzi Merci. Langkah 

berikutnya Manzi Merci melakukan iklan gratis kembali, dengan jeda waktu 

yang berbeda, berdasarkan waktu iklan dari e-marketplace Shopee (hasil iklan 

e-marketplace Shopee akan dijelaskan kemudian). 

 

 

No. Produk Jam iklan 

Jumlah orang yang melihat 

produk Order yang 

masuk 
Sebelum Sesudah 

1 Speedy bag rose 

light blue 

09.00 21 21 - 

2 Speedy bag rose 

light blue 

10.00 21 21 - 

3 Speedy bag rose 

light blue 

11.00 21 21 - 

4 Speedy bag rose 

light blue 

12.00 21 21 - 

5 Speedy bag rose 

light blue 

14.00 21 21 - 

6 Speedy bag rose 

light blue 

15.00 21 21 - 

7 Speedy bag rose 

light blue 

16.00 21 22 - 

8 Speedy bag rose 

light blue 

17.00 22 22 - 

9 Speedy bag rose 

light blue 

18.00 22 23 - 

10 Speedy bag rose 

light blue 

19.00 23 23 - 

11 Speedy bag rose 

light blue 

20.00 23 23 - 
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Tabel 4.3. Data hasil penggunaan fitur iklan gratis pada produk speedy bag 

eiffel light brown (sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

 

No. Produk Jam iklan 

Jumlah orang yang melihat 

produk Order yang 

masuk 
Sebelum Sesudah 

1 Speedy bag Eiffel 

light brown 

07.00 33 33 - 

2 Speedy bag Eiffel 

light brown 

09.00 33 33 - 

3 Speedy bag Eiffel 

light brown 

12.00 33 34 - 

4 Speedy bag Eiffel 

light brown 

15.00 34 34 - 

5 Speedy bag Eiffel 

light brown 

18.00 34 34 - 

6 Speedy bag Eiffel 
light brown  

21.00 34 34 - 

Sumber : data primer yang diolah 

 

      Dari data tabel diatas, dilakukan enam kali percobaan dalam satu hari 

yang sama, pada produk speedy bag eiffel light brown, dengan promo per jam 

pada tiap jam yang berbeda. Dan hasilnya hanya ada penambahan 1 orang 

yang melihat produk tersebut, tidak ada penambahan order yang masuk.   

      Berikut adalah data yang didapat dari iklan berbayar yang disediakan oleh 

Tokopedia,dengan dua produk yang diiklankan yaitu speedy bag eiffel light 

brown dan smilly bag batik navy: 
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Tabel 4.4. Data hasil penggunaan fitur iklan berbayar (top ads)  

26/03/18 – 04/04/18 (sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

 
No Tgl Jumlah 

Tampil 

Klik Terpakai Total 

Pendapatan 

1 26/03/18 - - - - 

2 27/03/18 - - - - 

3 28/03/18 42 2 Rp 1.084,- - 

4 29/03/18 11 - - - 

5 30/03/18 - - - - 

6 31/03/18 - - - - 

7 01/04/18 - - - - 

8 02/04/18 856 7 Rp 4.700,- - 

9 03/04/18 506 7 Rp 4.500,- - 

10 04/04/18 250 1 Rp 500,- - 

 26/03/18-

04/04/18 
1.665 17 Rp 10.784,- - 

Sumber : data primer yang diolah 

 

      Data tabel diatas menunjukkan hasil dari iklan dua produk Manzi Merci 

menggunakan fitur top ads. Budget harian yang di pasang Manzi Merci 

adalah Rp 10.000,00 per produk per hari, apabila melebihi sudah melebihi 

budget iklan tersebut otomatis berhenti tampil pada hari tersebut. Pada iklan 

top ads, juga dapat diatur biaya per klik ketika iklan tampil dan dilihat oleh 

calon pembeli, sehingga akan memotong budget harian tadi. Ketika akan 

mengisi biaya per klik tersebut Tokopedia, akan merekomendasikan biaya 

klik rata-rata yang kompetitor pakai sesuai dengan kata kunci yang dipakai 

untuk iklan produk. Untuk kata kunci yang diinput oleh Manzi Merci, 
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Tokopedia merekomendasikan Rp 500,00 per klik. Disini Manzi Merci, 

memberi biaya maksimal per klik adalah Rp 700,00. 

 Dari hasil iklan tersebut, belum terjadi penjualan di Manzi Merci, 

namun setelah diiklankan menggunakan top ads¸ ada penambahan jumlah 

klik, yang berarti ada beberapa orang yang melihat produk di toko Manzi 

Merci. Pada percobaan iklan produk selanjutnya, Manzi Merci tetap 

mengiklankan dua produk yang sama, namun menambah biaya per klik 

menjadi Rp 850,00, dan berikut data hasil iklan yang didapatkan: 

Tabel 4.5. Data hasil penggunaan fitur iklan berbayar (top ads)  

09/04/18 – 15/04/18 (sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

 
No Tgl Jumlah 

Tampil 

Klik Terpakai Total 

Pendapatan 

1 09/04/18 - - - - 

2 10/04/18 - - - - 

3 11/04/18 436 2 Rp 1.400,- - 

4 12/04/18 1628 19 Rp 12.414,- - 

5 13/04/18 429 3 Rp 1.986,- - 

6 14/04/18 - - - - 

7 15/04/18 - - - - 

 09/04/18-

15/04/18 
2.493 23 Rp 15.800,- - 

Sumber : data primer yang diolah 

 

      Setelah dilakukan iklan top ads dengan penambahan biaya per klik, 

terjadi peningkatan jumlah tampilan dan jumlah klik, yang artinya semakin 

banyak orang yang mengunjungi toko Manzi Merci. Namun biaya yang 

dikeluarkan untuk iklan otomatis menjadi lebih tinggi. Semakin tinggi biaya 
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yang dikeluarkan untuk iklan, membuat semakin sering iklan tampil dan 

dilihat oleh calon pembeli, namun diperlukan penyesuaian budget iklan dari 

Manzi Merci. 

      Selain mengiklankan produk, Tokopedia juga menyediakan iklan 

headline. Iklan headline adalah tipe iklan baru yang ditawarkan oleh top ads. 

Headline akan tampil pada halaman pencarian paling atas dan disamping kiri. 

Budget yang ditetapkan untuk iklan headline dari Tokopedia adalah minimum 

Rp 10.000,00 untuk 1000 kali tampil. Manzi Merci pun mencoba 

menggunakan iklan headline ini, dan didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6. Data hasil penggunaan fitur iklan headline  

09/04/18 – 15/04/18 (sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Sumber : data primer yang diolah 
 

      Pada penggunaan iklan headline ini, Manzi Merci juga belum 

mendapatkan penjualan produk, dan biaya yang dikeluarkan untuk headline 

cenderung lebih besar daripada iklan produk. 

Iklan headline Manzi Merci periode 09/04/18 – 15/04/18 

Jumlah tampil 959 kali 

Jumlah klik 6 kali 

Terpakai Rp 4.550,00 

Rata-rata per tampil Rp 758,00 

Persentase klik 0.63% 

Total pendapatan - 
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      Dengan beberapa kali iklan, Manzi Merci belum berhasil meningkatkan 

penjualan, oleh karena itu Manzi Merci mencoba menggunakan promo yang 

disediakan oleh Tokopedia, yaitu promo cashback. Promo cashback ini, akan 

kembali ke dana toko cash dari pembeli, dan maksimal pemberian cashback 

yaitu 5%. Promo cashback dari Manzi Merci, diberikan pada beberapa 

produk saja, ada 8 produk yang diberi promo tersebut, dengan pertimbangan 

adalah produk yang motifnya jarang atau belum pernah dibeli konsumen. 

Walaupun menggunakan fitur cashback, Manzi Merci tetap menggunakan top 

ads. Namun produk yang diiklankan adalah produk dengan promo cashback, 

diharapkan dengan adanya promo tersebut calon konsumen dapat tertarik 

untuk melihat produk Manzi Merci. Berikut data yang didapat dari iklan 

dengan promo cashback tersebut: 

Tabel 4.7. Data hasil penggunaan fitur promo cashback dan top ads  

18/04/18-20/04/18 (sumber:www.Tokopedia.com/manzimerci) 

 

No Tgl Jumlah 

Tampil 

Klik Terpakai Total 

Pendapatan 

1 18/04/18 - - - - 

2 19/04/18 616 6 Rp 4.200,- - 

3 20/04/18 1168 16 Rp 11.200,- - 

 18/04/18-

20/04/18 
1.784 22 Rp 15.400,- - 

Sumber : data primer yang diolah 

 

     Promo cashback ini hanya diberikan dalam jangka waktu 3 hari saja, biaya 

per klik yang diterapkan Rp 700,00 dan buget harian Rp 10.000,00. Data 

yang didapat hampir serupa dengan iklan pada tanggal 26 Maret – 04 April 
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2018. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya promo dapat membantu 

calon konsumen untuk mengunjungi toko online Manzi Merci. 

  

2. Shopee 

      Seperti di Tokopedia, Shopee pun memiliki fitur untuk mengiklankan dan 

mempromosikan produk Manzi Merci. Fitur iklan yang dimiliki Shopee juga 

ada dua macam yaitu fitur “naikkan produk” dan “iklanku”. Fitur “naikkan 

produk” adalah fitur gratis untuk mengiklankan produk, di Shopee fitur ini 

dapat digunakan untuk mengiklankan lima produk sekaligus, tiap empat jam 

sekali. Sedangkan fitur “iklanku” adalah fitur berbayar pada Shopee, dengan 

sistem biaya per klik dan memiliki budget harian untuk iklan. Berikut adalah 

data hasil dari fitur “naikkan produk” yang digunakan Manzi Merci: 

Tabel 4.8. Data hasil penggunaan fitur “naikkan produk” pada Manzi Merci 

(sumber:  https://seller.Shopee.co.id) 

 

Jam Produk 

Jumlah dilihat Jumlah “like” Order 

yang 

masuk 
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

09.00-

13.00 

Tote bag Eiffel 

light brown 

8 8 0 0 - 

Smilly bag 

matrioshka yellow 

8 8 0 0 - 

Tote bag cupcake 

navy 

4 4 1 1 - 

Speedy bag city 

grey 

18 18 1 1 - 

Speedy bag alice 

full black 

16 16 1 1 - 

17.00-

21.00 

Tote bag Eiffel 

light brown 

8 8 0 0 - 

Smilly bag 

matrioshka yellow 

8 8 0 0 - 

Tote bag cupcake 

navy 

4 4 1 1 - 

Speedy bag city 

grey 

18 18 1 1 - 

Speedy bag alice 

full black 

16 16 1 1 - 

Sumber : data primer yang diolah 
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      Hasil penggunaan fitur “naikkan produk” pada 5 produk Manzi Merci, 

tidak memberikan pengaruh apapun terhadap produk maupun toko Manzi 

Merci. Sebelum dan sesudah diiklankan, tidak ada perubahan jumlah orang 

yang melihat atau menyukai produk tersebut. Manzi Merci mencoba kembali 

fitur “naikkan produk” ini, dengan waktu yang berturut-turut, pada 5 produk 

Manzi Merci yang sama dengan sebelumnya, dan didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.9. Data hasil penggunaan fitur “naikkan produk” pada Manzi Merci 

(sumber:  https://seller.Shopee.co.id) 

Jam Produk 

Jumlah dilihat Jumlah “like” Order 

yang 

masuk 
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

06.00-

10.00 

Tote bag Eiffel 

light brown 

8 8 0 0 - 

Smilly bag 

matrioshka yellow 

8 8 0 0 - 

Tote bag cupcake 

navy 

4 4 1 1 - 

Speedy bag city 

grey 

18 18 1 1 - 

Speedy bag alice 

full black 

16 16 1 1 - 

10.00-

14.00 

Tote bag Eiffel 

light brown 

8 8 0 0 - 

Smilly bag 

matrioshka yellow 

8 8 0 0 - 

Tote bag cupcake 

navy 

4 4 1 1 - 

Speedy bag city 

grey 

18 18 1 1 - 

Speedy bag alice 

full black 

16 16 1 1 - 

14.00-

18.00 

Tote bag Eiffel 

light brown 

8 8 0 0 - 

Smilly bag 

matrioshka yellow 

8 8 0 0 - 

Tote bag cupcake 

navy 

4 4 1 1 - 

Speedy bag city 18 18 1 1 - 
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S 

 

 

 

     

    Penggunaan fitur “naikkan produk” yang ke dua kalinya, pada 5 produk Manzi 

Merci, dengan waktu iklan yang berurutan belum memberikan dampak terhadap 

penjualan Manzi Merci. Jumlah produk yang dilihat, maupun yang disukai tidak 

mengalami peningkatan sama sekali. Jadi dari fitur “naikkan produk”, tidak 

memberi pengaruh apapun pada toko online Manzi Merci. Langkah selanjutnya, 

Manzi Merci akan menggunakan fitur iklan berbayar dari Shopee yaitu fitur 

“iklanku”. 

      Fitur “iklanku” ini sama dengan di Tokopedia. Untuk menentukan budget 

harian, di Shopee ada kolom “modal harian”, disini Manzi Merci menetapkan Rp 

10.000,00 per hari sesuai dengan dana yang dimiliki Manzi Merci. Biaya per klik 

untuk tiap produk, juga tergantung dari kata kunci yang digunakan, dan Shopee 

juga memberikan rekomendasi biaya yang dibutuhkan pada tiap kata kunci yang 

akan digunakan. Manzi Merci menggunaka dua produk yang akan diiklankan yaitu 

speedy bag eiffel light brown, dan smill bag batik navy, dengan biaya per klik yang 

ditetapkan pada tiap kata kuncinya adalah Rp 700,00. 

grey 

Speedy bag alice 

full black 

16 16 1 1 - 

18.00-

22.00 

Tote bag Eiffel 

light brown 

8 8 0 0 - 

Smilly bag 

matrioshka yellow 

8 8 0 0 - 

Tote bag cupcake 

navy 

4 4 1 1 - 

Speedy bag city 

grey 

18 18 1 1 - 

Speedy bag alice 

full black 

16 16 1 1 - 

Sumber: data primer yang diolah 
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Tabel 4.10. Data hasil penggunaan fitur “iklanku” pada Manzi Merci 

 31/03/18-03/04/18 (sumber: https://seller.Shopee.co.id) 

 

Tgl Jam Dilihat Jumlah 

klik 

Persentase 

klik 

Biaya Pendapatan 

31/03/18 09.00 281 5 1.78% Rp 2.855,- - 

 15.00 1.308 4 0.31% Rp 2.152,- - 

 18.00 208 5 2.40% Rp 2.630,- - 

01/04/18 09.00 990 4 0.40% Rp 1.921,- - 

 12.00 835 6 0.72% Rp 3.173,- - 

02/04/18 09.00 652 6 0.92% Rp 3.009,- - 

 12.00 520 6 1.15% Rp 3.358,- - 

03/04/18 12.00 856 3 0.35% Rp 1.723,- - 

 15.00 792 5 0.63% Rp 2.766,- - 

 18.00 64 2 3.13% Rp 1.028,- - 

Sumber : data primer yang diolah 

 

      Pada penggunaan fitur “iklanku” di Shopee, didapatkan data seperti tabel 

diatas. Terdapat data jam (yang membedakan statistic antara Shopee dan 

Tokopedia), dimana pada waktu tersebut menunjukkan jumlah iklan tampil dan 

jumlah klik dari calon konsumen. Selain itu terdapat data persentase klik, dimana 

data merupakan hasil dari jumlah klik dibagi dengan jumlah dilihat. Persentase klik 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik performa iklan dan kata pencarian 

yang digunakan.  

      Data diatas adalah hasil rangkuman dari penggunaan fitur “iklanku”. Pada 

tabel tersebut adalah hasil dari jumlah dilihat dan jumlah klik terbanyak, yang 

artinya iklan tersebut paling banyak tampil pada halaman pencarian Shopee dan di 
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klik oleh calon konsumen. Dari tabel juga terlihat, pukul 09.00, 12.00, 15.00, dan 

18.00 adalah waktu yang paling banyak iklan tampil di halaman pencarian dan 

produk dikunjungi oleh calon konsumen. 

      Setelah dilakukan iklan tersebut, ada order yang masuk pada tanggal 04 April 

2018 dan 08 April 2018, dengan total omzet penjualan sebesar Rp 1.159.000,00, 

walaupun bukan produk yang diiklankan yang terjual, namun ada kemungkinan 

terjualnya produk dari adanya penggunaan fitur “iklanku”. Hal tersebut mungkin 

terjadi karena pada saat produk diiklankan, dan calon pembeli mengklik produk 

yang diiklankan, maka di tampilan Shopee akan muncul “produk lain dari toko 

ini”, dan pada periode iklan diatas, orang mulai menanyakan produk Manzi Merci 

melalui fitur chat di Shopee, kemudian calon konsumen juga mulai mengklik 

“menyukai” produk lain Manzi Merci (diluar produk yang sedang diiklankan). 

Kemudian untuk memastikan apakah memang di jam tersebut jam paling banyak 

orang melakukan pencarian, Manzi Merci menggunakan fitur “iklanku” kembali 

untuk mengiklankan produk dengan data sebagai berikut: 
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Tabel 4.11. Data hasil penggunaan fitur “iklanku” pada Manzi Merci 

 09/04/18-15/04/18 (sumber: https://seller.Shopee.co.id) 

 

 
Tgl Jam Dilihat Jumlah 

Klik 

Persentase 

Klik 

Biaya Order 

yang 

masuk 

09/04/18 - - - - - - 

10/04/18 - - - - - - 

11/04/18 03.00 981 11 1.12% Rp 7.046,- - 

 09.00 1.078 4 0.37% Rp 1.823,- - 

 12.00 1.034 10 0.97% Rp 5.818,- - 

12/04/18 03.00 1.104 12 1.09% Rp 7.956,- - 

 21.00 820 3 0.37% Rp 1.225,- - 

13/04/18 00.00 613 14 2.28% Rp 9.416,- - 

 06.00 673 6 0.89% Rp 3.023,- - 

 15.00 788 6 0.76% Rp 2.653,- - 

14/04/18 00.00 605 15 2.48% Rp 10.082,- - 

 09.00 1.415 3 0.21% Rp 1.477,- - 

 12.00 1.260 10 0.79% Rp 4.320,- - 

15/04/18 00.00 1.395 14 1.00% Rp 9.491,- - 

 06.00 687 5 0.73% Rp 2.531,- - 

 09.00 1.113 3 0.27% Rp 1.536,- - 

 12.00 816 11 1.35% Rp 4.659,- - 

  19.500 158 0.81% Rp 90.100,- - 

Sumber : data primer yang diolah 

 

      Hasil penggunaan fitur “iklanku” pada tanggal 09-15 April 2018, produk 

yang diiklankan sama seperti sebelumnya, dengan biaya per klik dan budget harian 

https://seller.shopee.co.id/


82 
 

 
 

yang sama seperti sebelumnya. Dari data diatas, jumlah dilihat, jumlah klik, 

persentase klik, biaya, terjadi peningkatan 30%-50%, serta waktu yang 

menunjukkan iklan tampil lebih bervariasi daripada sebelumnya. Apabila 

sebelumnya, jam iklan paling banyak muncul pada jam 09.00, 12.00, 15.00, dan 

18.00, pada iklan kali ini, bahkan pada pukul 00.00, 03.00, dan pukul 21.00 orang 

masih melakukan pencarian produk di Shopee. Pada penggunaan fitur ini, beberapa 

orang mulai mengikuti akun Manzi Merci di Shopee. Dari dua kali penggunaan 

fitur “iklanku” ini, dapat dikatakan toko Manzi Merci di Shopee mulai dikunjungi 

calon pembeli.  

      Percobaan selanjutnya adalah penggunaan fitur promo yang ada di Shopee, 

ada promo dari toko sendiri, dan ada promo dari Shopee. Apabila akan mengikuti 

promo dari Shopee ini, penjual harus menominasikan produk dan diajukan ke 

pihak Shopee untuk direview dan akan aktif apabila sudah disetujui pihak Shopee. 

Karena disini Manzi Merci tidak dapat upload produk untuk menominasikan 

produk, maka Manzi Merci menggunakan promo berikutnya, yaitu promo toko.       

      Promo toko adalah promo yang diberikan Manzi Merci kepada pembeli 

secara langsung di Shopee. Disini Manzi Merci memberikan diskon 5% kepada 

pembeli, sama seperti di Tokopedia. Manzi Merci memberi diskon 5% sama seperti 

di Tokopedia, dengan periode yang sama yaitu tanggal 18-20 April 2018. 

      Pemberian diskon 5% diberikan kepada 9 produk Manzi Merci, di antara 9 

produk tersebut, ada 2 produk yang diiklankan menggunakan fitur “iklanku”, dan 5 

produk lainnya diiklankan menggunakan fitur “naikkan produk”. Dari percobaan 

tersebut, didapatkan data sebagai berikut: 
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Tabel 4.12. Data hasil penggunaan fitur “promo toko” dan fitur “iklanku” 

pada Manzi Merci 18/04/18-20/04/18 (sumber: https://seller.Shopee.co.id) 

 

Tgl Jam Dilihat Jumlah 

klik 

Persentase 

klik 

Biaya Pendapatan 

18/04/18 00.00 227 4 1.76% Rp 2.762,- - 

 18.00 1.092 9 0.82% Rp 5.347,- - 

 19.00 584 6 1.03% Rp 3.322,- - 

 21.00 612 6 0.98% Rp 3.130,- - 

19/04/18 00.00 240 5 2.08% Rp 3.354,- - 

 01.00 313 5 1.60% Rp 3.238,- - 

 07.00 285 2 0.70% Rp 1.062,- - 

 11.00 350 6 1.71% Rp 3.193,- - 

 14.00 386 3 0.78% Rp 1.441,- - 

20/04/18 00.00 314 6 1.91% Rp 4.157,- - 

 02.00 240 4 1.67% Rp 2.725,- - 

 10.00 458 4 0.87% Rp 2.137,- - 

 11.00 296 5 1.69% Rp 2.600,- - 

 14.00 298 4 1.34% Rp 2.203,- - 

  11.400 99 0.87% Rp 58.500,-  

Sumber : data primer yang diolah 

 

      Hasil dari penggunaan fitur “iklanku” dan “promo toko” yang diterapkan 

pada produk Manzi Merci selama 3 hari, tidak begitu banyak perbedaan 

dengan fitur “iklanku” yang tanpa promo toko. Sedangkan pada produk 

diskon yang diiklankan menggunakan fitur iklan gratis, tidak mengalami 
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perbedaan jumlah orang yang melihat maupun yang menyukai produk 

tersebut (hasil ada di lampiran). 

      Dari beberapa percobaan menggunakan fitur iklan pada Shopee, Manzi 

Merci tidak memilih fitur “naikkan produk”, karena tidak memberikan 

dampak apapun pada toko Manzi Merci. Kemudian untuk penggunaan fitur 

“iklanku”, Manzi Merci akan menggunakan fitur tersebut untuk beriklan, 

karena dari fitur tersebut produk Manzi Merci lebih banyak dilihat calon 

pembeli. Serta fitur tersebut otomatis berjalan setiap jamnya sesuai dengan 

dana yang tersedia, sehingga Manzi Merci dapat menjangkau calon pembeli 

secara maksimal. Namun, apabila Manzi Merci ingin lebih menghemat 

budget untuk iklan, Manzi Merci dapat menggunakan fitur menonaktifkan 

iklan pada jam-jam sepi, dan mengaktifkan iklan pada jam ramai pencarian 

produk, sesuai dengan data yang didapat diatas. Pemilihan waktu iklan dapat 

mengacu pada jumlah produk paling banyak dilihat berdasarkan hasil 

penggunaan “iklanku” diatas yaitu pada pukul 09.00, 12.00, dan 15.00.  

     

3. Bukalapak   

       Pada e-marketplace ini, tidak terdapat fitur iklan gratis. Fitur yang 

dimiliki Bukalapak yaitu fitur push dan fitur promoted push. Sistem iklan 

push, adalah penjual membeli paket push dari fitur bukadompet di 

Bukalapak, dan pengisian fitur bukadompet dengan mengisi sejumlah dana 

untuk disimpan di bukadompet. Fitur push ini membantu produk untuk tampil 

dihalaman awal pencarian. Sedangkan fitur promoted push adalah fitur yang 
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berfungsi untuk menampilkan produk pada area khusus bertanda “Promoted 

Products” yang terdapat pada halaman pencarian barang agar mudah 

ditemukan oleh pembeli. 

      Disini Manzi Merci menggunakan fitur promoted push, fitur ini juga 

menerapkan sistem biaya per klik, disini Manzi Merci menerapkan promoted 

push pada produk speedy bag eiffel light brown dan smilly bag batik navy. 

Biaya per klik minimum Rp 200,00, seperti pada e-marketplace lainnya, 

Bukalapak juga memberi rekomendasi biaya per klik untuk tiap produknya. 

Pada kedua produk Manzi Merci yang diiklankan, Bukalapak memberi 

rekomendasi biaya per klik Rp 1.301,00, lebih tinggi daripada e-marketplace 

lain. Disini juga dapat diatur budget promoted push harian, dengan minimum 

pengisian Rp 10.000,00 per hari. Pada dua produk yang diiklankan 

menggunakan promoted push, pada periode 11-15 April 2018, didapatkan 

data sebagai berikut : 

Tabel 4.13. Data hasil penggunaan promoted push 11-15 April 2018 

No. Produk Jumlah dilihat 

Sebelum Sesudah 

1 Speedy bag Eiffel light 

brown 

0 184 

2 Smillt bag batik navy 0 14 

Sumber : data primer yang diolah 

 

      Pada Bukalapak, data yang didapat setelah melakukan promoted push 

hanya dapat dilihat dari jumlah konsumen yang melihat produk tersebut. 

Untuk mendapatkan data statistik dari promoted push harus berlangganan 
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akun premium. Namun karena keterbatasan dana yang dimiliki Manzi Merci, 

untuk saat ini Manzi Merci belum berlangganan akun premium di Bukalapak.  

      Namun, selain kedua produk tersebut yang bertambah jumlah orang yang 

melihat, produk lain dari Manzi Merci juga mengalami peningkatan jumlah 

orang yang melihat, walaupun tidak sebanyak apabila produk dilakukan 

promoted push. Penambahan jumlah orang yang melihat produk tersebut dari 

2-8 orang. Disini ada peningkatan dari penggunaan fitur promoted push.  

      Manzi Merci juga mencoba menggunakan fitur push dari Bukalapak. 

Fitur push ini juga fitur berbayar, dengan sistem 1x push produk dikenakan 

biaya Rp 1.000,00 dengan pembelian paket minimal 25 push dengan biaya Rp 

25.000,00. Disini Manzi Merci melakukan push di 2 produk dan setiap 1x 

push jumlah orang yang melihat produk Manzi Merci bertambah satu dalam 

satu hari. 

      Dari dua fitur yang disediakan Bukalapak, Manzi Merci memilih 

menggunakan fitur promoted push untuk mempercepat toko Manzi Merci 

dikunjungi banyak pembeli, karena produk Manzi Merci dapat muncul pada 

promoted product, yang dapat lebih mudah ditemukan oleh pembeli.  

      Pada Bukalapak, juga terdapat fitur diskon dimana penjual dapat memberi 

diskon secara langsung kepada pembeli. Manzi Merci juga memberikan 

diskon produk 5% kepada pembeli dalam jangka waktu 3 hari (18-20 April 

2018) seperti pada e-marketplace lainnya. Setelah itu produk yang didiskon 

juga diiklankan menggunakan promoted push, dan didapatkan data berikut: 
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Tabel 4.14. Data hasil penggunaan fitur diskon dan  promoted push  

18-20 April 2018 

 

No. Produk Jumlah dilihat 

Sebelum Sesudah 

1 Speedy bag Eiffel 

light brown 

184 194 

2 Smillt bag batik navy 14 14 

Sumber : data primer yang diolah 

      Penggunaan promo diskon dan fitur promoted push secara bersamaan 

tidak terlalu berdampak untuk toko online Manzi Merci, namun jumlah 

peningkatannya tidak terlalu tinggi dibandingkan penggunaan promoted push 

sebelumnya.   

IV.7. Perbandingan Manzi Merci sebelum dan sesudah menggunakan e-

marketplace 

 

 

        Dari penelitian ini, dapat diketahui perbedaan Manzi Merci sebelum 

menggunakan e-marketplace sebagai media penjualan, dan setelah menggunakan e-

marketplace dilihat dari beberapa aspek, seperti pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.15. Perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan e-marketplace 

(tanpa iklan) 

 
Aspek Sebelum menggunakan e-

marketplace 

Sesudah menggunakan e-

marketplace 

Rata-rata jumlah 

penjualan dalam 1 

bulan 

3 buah per bulan 0 buah per bulan 

Rata-rata omzet per 

bulan 

Rp 1.107.000,00 - 

Sumber : data primer yang diolah 
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       Tabel diatas merupakan data hasil gabungan penjualan dari ketiga e-marketplace 

yang digunakan. Terlihat bahwa penggunaan e-marketplace tanpa diiklankan belum 

memberikan dampak untuk penjualan Manzi Merci. Kemudian dilakukan promosi 

pada ketiga e-marketplace tersebut, dengan menggunakan fitur iklan yang ada pada 

masing-masing e-marketplace, dan didapat data seperti tabel berikut: 

   Tabel 4.16. Perbandingan penggunaan iklan dan tanpa iklan di Tokopedia 

Aspek Aktivitas tanpa iklan di e-

marketplace 

Aktivitas menggunakan iklan 

di e-marketplace 

Jumlah viewers 3 1.628 

Jumlah klik 0 19 

Jumlah penjualan 0 0 

Sumber: data primer yang diolah 

 

Tabel 4.17. Perbandingan penggunaan iklan dan tanpa iklan di Shopee 

Aspek Aktivitas tanpa iklan di e-

marketplace 

Aktivitas menggunakan iklan 

di e-marketplace 

Jumlah viewers 4 1.415 

Jumlah klik  0 15 

Jumlah penjualan 0 3 

Sumber: data primer yang diolah 

  Tabel 4.18. Perbandingan penggunaan iklan dan tanpa iklan di Bukalapak 

Aspek Aktivitas tanpa iklan di e-

marketplace 

Aktivitas menggunakan iklan 

di e-marketplace 

Jumlah viewers 0 184 

Jumlah klik 0 - 

Jumlah penjualan 0 0 

Sumber: data primer yang diolah 
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Data ketiga tabel tersebut diambil dari jumlah viewers terbanyak dan jumlah klik dari 

produk-produk yang diiklankan pada subbab IV.6. Dari ketiga tabel diatas, terdapat 

perbedaan dalam penggunaan iklan dan penjualan tanpa menggunakan iklan, yaitu 

terjadi peningkatan jumlah viewers dan jumlah klik (pada Bukalapak tidak tampil 

data jumlah klik) saat menggunakan iklan produk. Hal tersebut menandakan bahwa 

sebagian masyarakat telah melihat produk Manzi Merci, dan beberapa lagi 

menunjukkan ketertarikan dengan mengklik iklan produk Manzi Merci, walaupun 

belum berdampak signifikan terhadap penjualan.  

      Dibutuhkan pembiayaan agar fitur iklan dapat terus berjalan selama rentang 

waktu aktivitas di atas. Dalam hal ini Manzi Merci merangkum biayanya pada tabel 

di bawah ini: 

              Tabel 4.19. Biaya pengunaan iklan di e-marketplace 

 

 

 

 

Sumber: data primer yang diolah 

 

Dari sisi jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Manzi Merci untuk menjalankan 

iklan pada e-marketplace, Manzi Merci masih memiliki keuntungan penjualan, 

menjadi nilai tambah tersendiri dalam penggunaan e-marketplace, karena omzet yang 

didapat dari Shopee (pada tabel 4.19), diperoleh dalam periode 5 hari iklan berbayar. 

Omzet yang sama diperoleh oleh Manzi Merci dalam waktu satu bulan saat tidak 

menggunakan e-marketplace. Jika dibandingkan dengan sebelum menggunakan e-

e-marketplace Biaya penggunaan iklan 

di e-marketplace 

Omzet penjualan yang 

terjadi 

Tokopedia Rp 200.000,00 0 

Shopee Rp 200.000,00 Rp 1.159.000,00 

Bukalapak Rp 200.000,00 0 

Total Rp 600.000,00 Rp 1.159.000,00 
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marketplace, produk Manzi Merci lebih cepat terjual melalui e-marketplace. Namun 

penggunaan Shopee memberikan dampak yang lebih dibandingkan dua e-

marketplace yang ada. Untuk itu, penggunaan Shopee menjadi prioritas dalam 

aktivitas penjualan Manzi Merci di e-marketplace, disamping memelihara pasar di 

Instagram yang telah ada sebelumnya.  

 

 

 

 


