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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dapat Memperluas 

Jangkauan Pasar 

Setelah melakukan analisa dan observasi selama empat bulan kepada Kanal 

YouTube Phoenix Dancer, ditemukan pada hasil YouTube Analytic pada bagian 

Geography bahwa penonton video kanal YouTube Phoenix Dancer ini telah 

mengalami perkembangan selama empat bulan. Pada bulan pertama jumlah 

negara yang menonton masih hanya ada satu negara yaitu di Indonesia. Pada 

bulan kedua dan ketiga jumlah negara yang menonton telah bertambah beberapa 

negara dari luar negeri menjadi Mexico dan Brazil pada bulan kedua serta 

Amerika Serikat, Malaysia, dan Taiwan pada bulan ketiga. Dan pada bulan 

keempat penonton dari luar negeri semakin bertambah banyak yaitu Indonesia, 

Amerika Serikat, Hongkong dan Vietnam. Proses perubahan geography tersebut 

dapat dilihat ke dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Perubahan Penonton Video Kanal YouTube Phoenix Dancer Selama 4 

Bulan 

Januari 2018 Febuari 2018 Maret 2018 April 2018 

Indonesia 

100 % 

Indonesia 

100 % 

Indonesia 

99 % 

Indonesia 

96 % 

- 
Mexico 

0.2 % 

Amerika Serikat  

0.3 % 

Amerika Serikat  

1.7 % 

- 
Brazil 

0.0 % 

Malaysia 

0.2 % 

Hongkong 

1.2 % 

- - 
Taiwan 

0.2 % 

Vietnam 

0.4 % 

Sumber : YouTube Analytic – Geography bulan Januari – April 2018 
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Walaupun dari tabel di atas terlihat bahwa penonton dari negara Indonesia 

masih mendominasi, tetapi dapat dilihat bahwa telah terdapat beberapa penonton 

dari luar negeri yang melihat video yang diunggah Phoenix Dancer. Hal ini 

membuktikan bahwa Phoenix Dancer telah mampu menjalin hubungan dengan 

konsumen baru baik di negara Indonesia, maupun luar negeri. Hal ini sejalan 

dengan apa yang diungkapkan oleh Kotler dan Amstrong (2001) yang 

mengatakan bahwa memperluas jangkauan pasar tidak hanya sekedar 

mendapatkan pembeli baru dalam suatu area yang baru tetapi juga menjalin 

hubungan dengan konsumen baru di area tersebut. 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa inovasi bisnis 

Phoenix Dancer melalui kanal YouTube dapat memperluas jangkauan pasarnya. 

B. Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dapat 

Meningkatkan Keunggulan Kompetitif 

Dalam mencari keunggulan kompetitif kanal YouTube Phoenix Dancer, 

peneliti telah membagi kuesioner kepada 30 Subjek berumuran remaja yang 

dipilih secara acak. Hasil kuesioner tersebut kemudian dihitung rata – rata 

penilaiannya dan kemudian dianalisa menggunakan teori analisa yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2001). Pembagian kuesioner kepada 30 

Subjek menemukan hasil sebagai berikut : 

1. Hasil Kuesioner Original Content 

Berdasarkan hasil dari kuesioner  yang telah diolah, ditemukan data 

bahwa 3 % dari subjek mengatakan tingkat keaslian kanal YouTube Phoenix 

Dancer kurang baik, 10 % mengatakan cukup, 67 % mengatakan baik dan 20 
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% mengatakan sangat baik. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa tidak 

ada Subjek  yang mengatakan bahwa tingkat keaslian Kanal YouTube 

Phoenix Dance Sangat Kurang Baik (SKB). Secara diagram hasil tingkat 

keaslian kanal YouTube Phoenix Dance dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah 

Gambar 4.1 

Hasil Kuesioner pada Bagian Original Content Kanal YouTube Phoenix 

Dancer 

Selain itu pada kanal YouTube Dance by Freedomwork ditemukan hasil 

bahwa 14 % dari Subjek mengatakan tingkat keaslian kanal YouTube 

Phoenix Dance by Freedomwork cukup, 73 % mengatakan baik, dan 13 % 

mengatakan sangat baik. Dari ke 30 Subjek tidak ada yang memilih jawaban 

kurang baik dan sangat kurang baik pada tingkat keaslian Kanal YouTube 

Dance by Freedomwork. Secara diagram hasil kuesioner tingkat keaslian 

pada kanal YouTube Dance by Freedomwork dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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Sumber : Data Primer yang Diolah 

Gambar 4.2 

Hasil Kuesioner pada Bagian Original Content Kanal YouTube Dance by 

Freedomwork 

Hasil kuesioner di atas kemudian dihitung nilai rata – rata pada 

masing – masing kanal YouTube, dan ditemukan hasil sebagai berikut : 

Rata – Rata Skor Original Content Kanal YouTube Phoenix Dancer : 

 

=  

= 4,0333333333 
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Rata – Rata Skor Original Content Kanal YouTube Dance by Freedomwork : 

 

=  

= 3.6 

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa poin yang didapatkan kanal 

YouTube Phoenix Dancer lebih unggul 0.4 poin jika dibandingkan dengan 

kanal YouTube Dance by Freedomwork. Hasil yang tidak jauh berbeda ini 

disebabkan masing – masing kanal YouTube mengunggah video tarian yang 

menjadi ciri khas nya masing – masing yaitu chinese oriental dance bagi 

kanal YouTube Phoenix Dancer, dan modern contemporary dance  bagi 

kanal YouTube Dance by Freedomwork. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kanal YouTube 

Phoenix Dance lebih unggul 0.4 poin jika dibandingkan dengan kanal 

Youtube Dance by Freedomwork, dan kanal YouTube Phoenix Dancer perlu 

mempertahankan tingkat keaslian ini agar keaslian video yang diunggahnya 

tetap terjaga.  

2. Hasil Kuesioner Great Communication 

Berdasarkan hasil dari kuesioner  yang telah diolah, ditemukan bahwa 

30 % dari Subjek mengatakan bahwa tingkat komunikasi pada kanal 

YouTube Phoenix Dancer sangat kurang baik, 40 % mengatakan kurang 

baik, 27 % mengatakan cukup, dan 3 % mengatakan sangat baik. Sementara 

itu tidak ada Subjek yang memilih tingkatan jawaban baik untuk tingkat 
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komunikasi kanal YouTube Phoenix Dance pada kuesioner ini. Secara 

diagram hasil kuesioner tingkat komunikasi pada Kanal YouTube Phoenix 

Dancer dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah 

Gambar 4.3 

Hasil Kuesioner pada Bagian Great Communication Kanal YouTube 

Phoenix Dancer 

Pada kuesioner tingkat komunikasi Kanal YouTube Dancer by 

Freedomwork ditemukan hasil bahwa 17 % Subjek mengatakan tingkat 

komunikasi kanal YouTube Dance by Freedomwork kurang baik, 50 % 

mengatakan cukup, 30 % mengatakan baik, dan 3 % mengatakan sangat baik. 

Dari ke 30 Subjek tidak ada Subjek  yang memilih tingkat jawaban sangat 

kurang baik pada bagian komunikasi kanal YouTube Dance by 

Freedomwork. Secara diagram hasil kuesioner tingkat komunikasi pada 

Kanal YouTube Dance by Freedomwork dapat dilihat pada gambar 4.4. 



45 
 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah 

Gambar 4.4 

Hasil Kuesioner pada Bagian Great Communication Kanal YouTube 

Dance by Freedomwork 

Sementara itu dari hasil perhitungan nilai rata – rata dari keduanya 

ditemukan sebagai berikut : 

Rata – Rata Skor Great Communication Kanal YouTube Phoenix Dance : 

 

=  

= 2.0333333333 
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Rata – Rata Skor Great Communication Kanal YouTube Dance by 

Freedomwork :  

 

=  

= 3.2 

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa hasil skor rata – rata pada bagian 

great communication yang dimiliki oleh kanal YouTube Phoenix Dancer 

masih tertinggal 1.17 poin jika dibandingkan dengan kanal YouTube 

pesaingnya yaitu Dance by Freedomwork. Poin kanal YouTube pesaing yang 

lebih unggul ini dibuktikan dengan adanya beberapa penonton dari kanal 

YouTube pesaing yang sudah memberikan komentarnya di dalam video yang 

diunggah walaupun tidak semuanya. Sebaliknya pada kanal YouTube 

Phoenix Dancer, belum ditemukan komentar dari penonton pada setiap video 

yang diunggah. Komunikasi yang terjadi ini juga dipengaruhi karena jumlah 

pengikut kanal YouTube pesaing yang lebih banyak dari pada Kanal 

YouTube Phoenix Dance. Pengikut yang lebih banyak tentu memiliki 

kemungkinan terjadinya komunikasi pada Kanal YouTube yang lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah pengikut yang sedikit. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kanal 

YouTube Dance by Freedomwork lebih unggul dalam hal great 

communication dibandingkan dengan Phoenix Dancer, sehingga kanal 
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YouTube Phoenix Dancer perlu meningkatkan upaya – upaya agar 

komunikasi terjadi dalam aktivitas kanal YouTubenya. 

3. Hasil Kuesioner Creativity 

Berdasarkan hasil dari kuesioner  yang telah diolah, ditemukan 3 % dari 

Subjek mengatakan tingkat kreativitas kanal YouTube Phoenix Dancer 

kurang baik, 44 % mengatakan cukup, 43 % mengatakan baik, dan 10 % 

mengatakan sangat baik. Dari ke 30 Subjek yang mengisi kuesioner, tidak 

ada Subjek yang memilih tingkat jawaban sangat kurang baik pada tingkat 

kreativitas Kanal YouTube Phoenix Dance. Secara diagram hasil tingkat 

kreativitas Kanal YouTube Phoenix Dance dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 
Sumber : Data Primer  yang Diolah 

Gambar 4.5 

Hasil Kuesioner pada Bagian Creativity Kanal YouTube Phoenix Dancer 

Pada hasil kuesioner Kanal YouTube Dance by Freedomwork 

ditemukan hasil bahwa 20 % Subjek mengatakan tingkat kreativitas Kanal 

YouTube Phoenix Dance cukup, 63 % mengatakan baik, dan 17 % 
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mengatakan sangat baik. Sementara itu tidak ada Subjek yang memilih 

tingkatan jawaban sangat kurang baik dan kurang baik dalam menjawab 

tingkat kreativitas Kanal YouTube Dance by Freedomwork. Secara diagram 

hasil tingkat kreativitas Kanal Youtube Dance by Freedomwork dapat dilhat 

pada gambar 4.6. 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah  

Gambar 4.6 

Hasil Kuesioner pada Bagian Creativity Kanal YouTube Dance by 

Freedomwork 

Sementara itu hasil perhitungan nilai rata – rata dari keduanya adalah : 

Rata – Rata Skor Creativity Kanal YouTube Phoenix Dancer : 

 

=  

= 3.6 
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Rata – Rata Skor Creativity Kanal Youtube Dance by Freedomwork : 

 

=  

= 3.9666666667 

Dari hasil penghitungan skor rata – rata pada bagian creativity di atas 

dapat dilihat bahwa poin kanal Youtube Dance by Freedomwork lebih unggul 

0.37 poin dibandingkatn dengan kanal YouTube Phoenix Dancer. Hasil ini 

disebabkan jumlah video yang diunggah kanal YouTube pesaing lebih 

beragam jenisnya dibandingkan dengan kanal YouTube Phoenix Dancer. 

Kanal YouTube Dance by Freedomwork telah mengunggah video dengan 

jenis yang beragam, seperti video saat pentas, video saat latihan, video lepas 

yang murni dibuat sendiri oleh pemilik akun untuk kepentingan kanal 

YouTube mereka sendiri. Sementara itu pada kanal YouTube Phoenix Dancer 

secara mayoritas baru mengunggah video – video saat pentas saja.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa creativity 

yang dimiliki oleh kanal YouTube Dance by Freedomwork lebih unggul 

dibandingkan dengan kanal YouTube Phoenix Dancer, sehingga kanal 

YouTube Phoenix Dancer perlu meningkatkan kembali kreatifitasnya dalam 

mengunggah video terutama jenis videonya. 
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C. Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dapat Menambah 

Sumber Penghasilan Baru di Luar Aktivitas Utama 

Kanal YouTube Phoenix Dancer belum berhasil memenuhi syarat  yang 

diajukan oleh YouTube dalam bergabung menjadi YouTube Partner, yaitu lama 

waktu kanal YouTube tersebut ditonton selama 4000 jam, dan memiliki 1000 

pengikut selama 1 tahun terakhir. Pada kanal YouTube Phoenix Dancer di bulan 

April 2018 baru memiliki 40 pengikut, dan lama waktu ditonton selama 16 jam. 

Hal ini menunjukkan bahwa kanal YouTube Phoenix Dancer belum memenuhi 

syarat untuk bergabung menjadi YouTube Partner  dan mendapatkan 

penghasilan melalui kanal YouTube.  

Belum terdaftarnya kanal Youtube Phoenix Dancer ke dalam YouTube 

Partner juga dikarenakan syarat dari YouTube yang akan meninjau kanal 

YouTube yang akan dimonetasi adalah kanal YouTube yang telah berumur 

minimal 1 tahun, sementara bagi umur kanal YouTube Phoenix Dancer sendiri 

masih beumur 4 bulan dan masih terhitung baru. Perhitungan RPM ( Revenue 

Per Miles ) dalam hal ini juga belum dapat dilakukan karena Kanal YouTube 

Phoenix Dancer yang belum lolos menjadi YouTube Partner.   

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi bisnis Phoenix 

Dancer melalui kanal YouTube belum mampu untuk mendapatkan sumber 

penghasilan baru di luar penghasilan utama. Perhitungan reveneue per miles 

juga tidak dapat dilakukan karena kanal YouTube Phoenix Dancer belum 

berhasil memonetasi videonya dan menjadi YouTube Partner. 
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D. Analisa Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube 

untuk Terus Ditingkatkan dan Dikembangkan 

Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang dapat membawa keefektifan 

dalam hal kegiatan operasional, finansial, dan semakin dikenal dan digunakan 

oleh banyak orang. Pada bab ini peneliti akan menganalisa bagian kegiatan 

operasional, finansial, dan dikenal serta digunakan oleh banyak orang dalam 

kanal YouTube Phoenix Dancer. 

1. Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dalam 

Kegiatan Operasional 

Selama 4 bulan aktif dalam mengelola kanal YouTube, Phoenix Dancer 

telah mengalami beberapa perubahan operasional ke arah yang lebih efektif 

dan efisien. Berdasarkan hasil wawanccara dan pengamatan yang peneliti 

lakukan, pimpinan dan manager Phoenix Dancer telah menggunakan video 

tarian yang diunggah ke kanal YouTube sebagai sarana untuk 

memperkenalkan tarian – tarian Phoenix Dancer kepada para konsumennya. 

Hal ini dinilai lebih efektif karena sebelumya pimpinan Phoenix Dancer 

selalu menggunakan laptop saat bertemu dengan konsumen dan menawarkan 

tariannya melalui laptop yang dibawanya. Hal ini dirasa kurang efisien karena 

laptop yang berat dan ukurannya yang besar. Keadaan sekarang menjadi lebih 

efektif karena bisa menggunakan tablet atau pun handphone dengan fasilitas 

wifi atau internet. 

Selain efek langsung yang disebutkan diatas, ternyata dengan adanya 

kanal Youtube ini terdapat beberapa efek tidak langsung yang dirasakan juga 
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oleh para penari Phoenix Dancer, yaitu kanal YouTube ini dirasa sebagai 

media katalog atau dokumentasi dari setiap tarian – tarian Phoenix. Kanal 

YouTube ini juga sebagai media belajar bagi para penari Phoenix Dancer  

yang membutuhkan. Hal ini membuat bagi siapa saja penari yang 

membutuhkan video untuk belajar tarian yang akan ditarikan menjadi lebih 

mudah dan cepat, tidak perlu menggunakan media CD atau flashdisk kembali 

seperti yang dilakukan dahulu. Secara ringkas efek tidak langsung ini dapat 

dilihat ke dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Efek Tidak Langsung yang Dirasakan Setelah Memiliki Kanal YouTube 

dalam Hal Kefektifan di Bidang Kegiatan Operasional 

Sebelum Memiliki Kanal YouTube Setelah Memiliki Kanal YouTube 

Pertemuan dengan konsumen yang 

membutuhkan laptop, dirasa berat dan 

tidak efisien 

Pertemuan dengan konsumen bisa 

menggunakan tablet ataupun handphone 

dengan fasilitas wifi atau internet 

Media pembelajaran bagi para penari 

Phoenix Dancer masih menggunakan CD 

yang kemudian dibagi – bagikan ke setiap 

anggota. 

Setiap penari yang membutuhkan video 

tarian sebagai media untuk pembelajaran 

dapat melihatnnya langsung pada kanal 

YouTube Phoenix Dancer. 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi 

bisnis melalui kanal YouTube di bidang kegiatan operasional ini layak untuk 

ditingkatkan dan dikembangkan. 

2. Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dalam 

Pendapatan Finansial  

Selama 4 bulan aktif, kanal YouTube Phoenix Dancer memang masih 

belum memenuhi syarat yang diharuskan untuk dapat memonetasi videonya. 

Syarat tersebut mengharuskan sebuah kanal YouTube untuk memiliki 1000 
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pengikut, dan waktu tonton 4000 jam. Sementara kanal YouTube Phoenix 

Dancer baru memiliki 40 pengikut dan 16 jam lama waktu ditonton. Hal ini 

tentu saja membuat Phoenix Dancer belum berhasil mendampatkan 

penghasilan tambahan dan sumber penghasilan baru dari akun kanal 

YouTubenya. Namun di sisi lain akun kanal YouTube ini telah memberikan 

keefektifan dari segi biaya promosi, dimana secara tidak langsung video yang 

diunggah ke kanal YouTube tersebut dapat ditonton secara luas oleh seluruh 

pengguna YouTube di seluruh dunia. 

Selain melihat dari jumlah pengikut dan waktu ditonton, peneliti juga 

melakukan wawancara kepada YouTuber lokal dan mencari data – data 

sekunder untuk mengetahui sejauh mana potensi yang akan didapatkan dalam 

menjadi YouTube Partner. Dari 11 YouTuber yang dihubungi melalui email, 

hanya ada 2 YouTuber lokal yang bersedia untuk di wawancarai yaitu kanal 

“Alifah Ratu” dan “Gaming Freak”. Keduanya telah aktif sebagai YouTuber 

selama empat tahun dan satu tahun, dan telah mendapatkan penghasilan 

melalui akun kanal YouTubenya. Dari wawancara yang dilakukan dengan 

dua YouTuber lokal, didapatkanlah hasil sebagai berikut : 

a. YouTuber lokal mengunggah video ke dalam kanal YouTube nya dengan 

isi atau tema video yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tutorial, 

game, serta beauty atau fashion. 

b. YouTuber lokal tersebut mengunggah videonya dalam waktu yang 

bervariasi ; untuk Kanal YouTube “Alifah Ratu” mengunggah video 

dengan kurun waktu yang tidak menentu, tergantung situasi dan kondisi. 
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Sementara Kanal YouTube “Gaming Freak” mengunggah video 

sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. 

c. Kedua YouTuber lokal tersebut memonetasi akun Kanal YouTube nya 

dan membutuhkan waktu kurang dari tiga bulan untuk mendapatkan 

penghasilan dari akun kanal YouTube nya. 

d. Kedua YouTuber lokal tersebut mendapatkan penghasilan lebih dari 

10.000.000 rupiah tiap bulan dari monetasi akun Kanal YouTubenya. 

Sementara itu dari olahan data sekunder ditemukan bahwa pendapatan 

yang didapatkan melalui program YouTube Partner pada para YouTuber 

lokal di Indonesia adalah antara 10.000.000 – 50.000.000 rupiah. Hasil 

tersebut merupakan hasil murni yang didapatkan melalui monetasi video pada 

akun kanal YouTubenya. Sementara itu rata – rata frekuensi pengunggahan 

video ke dalam kanal YouTubenya ditemukan sebanyak 2 – 3 kali dalam satu 

minggu. Secara lebih detail hasil olahan data sekunder ini dapat dilihat ke 

dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Tabel Hasil Olahan Data Sekunder pada YouTuber – YouTuber di 

Indonesia 

YouTuber 

Indonesia 

Penghasilan melalui 

YouTube Partner 

Frekuensi 

Mengunggah Video 
Jumlah Pengikut 

Bayu Skak 
± 26.000.000 per 

bulan 

Rata – rata 1 minggu 2 

kali 

± 1.826.264 

pengikut 

Kevin Hendrawan 
± 14.000.000 per 

bulan 

Rata – rata 1 minggu 3 

kali 

± 1.056.861 

pengikut 

Raditya Dika 
± 52.000.000 per 

bulan 

Rata – rata 1 minggu 3 

kali 

± 4.641.177 

pengikut 

Edo Zhell 
± 38.000.000 per 

bulan 

Rata – Rata 1 minggu 2 

kali 

± 2.251.227 

pengikut 

Sumber : www. socialblade.com dan www.kompas.com 
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Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap dua 

YouTuber lokal dan hasil analisa data sekunder, YouTuber tersebut mampu 

menghasilkan pendapatan finansial antara 10.000.000 – 50.000.000 rupiah 

tiap bulannya melalui akun kanal YouTubenya. Jumlah ini lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah minimal pendapatan yang diterima Phoenix 

Dancer ketika melayani konsumennya, yaitu antara Rp 7.000.000,,00 – Rp 

15.000.000,00. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap 

YouTuber lokal, untuk mendapatkan penghasilan antara 10.000.000 – 

50.000.000 rupiah, tentu pemilik kanal YouTube tidak diam saja, mereka 

tetap harus konsisten melakukan pengunggahan video dengan tema – tema 

yang menarik, lagu – lagu yang menarik, dan mempromosikan melalui 

jaringan sosial lain. Pada frekuensi pengunggahan video, para YouTuber 

lokal mengunggah video ke dalam kanal YouTubenya sebanyak 2 – 3 kali 

dalam seminggu. Sementara itu mereka juga aktif di jaringan sosial lain 

selain kanal YouTube seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Jaringan 

sosial tersebut mereka gunakan sebagai media untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan kanal YouTube mereka kepada penonton yang lebih luas 

sehingga jumlah penonton dan pengikut mereka bertambah menjadi lebih 

banyak. Di sisi lain peneliti juga menemukan bahwa semakin banyak jumlah 

pengikut yang dimiliki oleh sebuah akun kanal YouTube, maka akan semakin 

banyak pula pendapatan yang dihasilkan oleh kanal YouTube tersebut. 

Hal ini membuktikan bahwa kanal YouTube ini memiliki peluang 

finansial yang bagus apabila dijalankan terus secara konsisten dari hari ke 
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hari. Tidak hanya mengandalkan kanal YouTube saja, jaringan sosial yang 

lain seperti Instagram, Facebook, dan Twitter juga dapat dijadikan salah satu 

media promosi dalam memasarkan dan memperkenalkan kanal YouTube 

Phoenix Dancer. Secara ringkas potensi finansial ini dapat dilihat ke dalam 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Potensi Finansial yang Didapatkan Phoenix Dancer Setelah Berhasil 

Menjadi YouTube Partner 

Keadaan Finansial Sebelum Menjadi 

YouTube Partner 

Potensi Keadaan Finansial Setelah 

Menjadi YouTube Partner 

Memiliki satu sumber penghasilan yaitu 

dari konsumen yang menggunakan jasa 

tari Phoenix Dancer 

Memiliki 2 sumber penghasilan yaitu dari 

konsumen yang menggunakan jasa tari 

serta dari kanal YouTube Phoenix Dancer 

Penghasilan yang diterima antara 

Rp7.000.000,00 – Rp15.000.000,00 

Penghasilan yang diterima adalah 

penghasilan dari sumber utama ditambah 

dengan potensi penghasilan antara  

Rp10.000.000,00 – Rp50.000.000,00 tiap 

bulannya dari kanal YouTube Phoenix 

Dancer 

Aktivitas latihan tari atau kegiatan lain di 

belakang panggung hanya menjadi 

aktivitas rutin biasa 

Aktivitas latihan tari atau kegiatan lain di 

belakang panggung mampu menjadi 

peluang finansial untuk dijadikan tema 

video yang akan ditampikan di kanal 

YouTube Phoenix Dancer 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan dari hasil wawancara YouTuber Lokal, maka dapat 

disimpulkan bahwa inovasi bisnis melalui Kanal YouTube dalam bidang 

finansial ini layak untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Inovasi ini menjadi 

layak untuk ditingkatkan dan dikembangkan dengan syarat kanal YouTube 

Phoenix Dancer harus secara konsisten mengunggah video dengan tema dan 

lagu  yang menarik ke dalam kanal YouTubenya, serta memasarkan dan 

memperkenalkan kanal YouTube Phoenix Dancer melalui jaringan sosial 

lainnya seperti Instagram, Faccebook, dan Twitter sehingga akan 
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meningkatkan lama waktu ditonton dan jumlah pengikut kanal YouTube 

Phoenix Dancer. 

3. Kelayakan Inovasi Bisnis Phoenix Dancer melalui Kanal YouTube dalam 

Hal Kanal YouTube yang Semakin Dikenal dan Digunakan Oleh Banyak 

Orang  

Dalam hal ini kanal YouTube Phoenix Dancer juga belum mampu 

memenuhi syarat yang diberikan. Sampai pada bulan April 2018, Kanal 

YouTube Phoenix Dancer masih memiliki 40 pengikut saja dari ketentuan 

yang diberikan minimal 1000 pengikut. Serta waktu menonton 16 jam, dari 

syarat yang diberikan 4000 jam.  

Melihat angka tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi bisnis 

melalui kanal YouTube dalam hal kanal YouTube yang semakin dikenal dan 

digunakan oleh banyak orang ini belum layak untuk ditingkatkan dan 

dikembangkan. 

 

 


