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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Di era modern jaman sekarang teknologi berkembang sangat pesat. Oleh 

karena itu kita sebagai generasi penerus harus mengikuti setiap perkembangan yang 

ada khususnya di bidang teknologi. Dalam hal bisnis peran teknologi sangatlah 

penting karena dapat menunjang kemajuan bisnis itu sendiri. Misal pada bidang 

pemasaran, dulu dalam hal memasarkan masih banyak orang yang melakukan 

kegiatan memasarkan suatu produk atau jasa dengan cara yang konvensional atau 

cara yang kuno dan ketinggalan jaman. Sekarang di era digital kegiatan 

memasarkan bisa dilakukan dengan cara yang berbeda dan tentunya dapat 

menjangkau lebih banyak calon konsumen yaitu melalui internet. 

 Seiring berkembangnya internet banyak orang memanfaatkan internet untuk 

kebutuhannya masing-masing, Pertama sebagian orang memanfaatkan internet 

untuk memperoleh informasi yang cepat dan up to date. Biasanya informasi ini 

diperoleh dari media sosial dan dari sebuah website yang berisikan berita-berita atau 

informasi yang up to date setiap hari. Yang kedua ada juga sebagian orang yang 

memanfaatkan internet untuk sumber penghasilan, contohnya jual beli barang atau 

membuka toko yang sering disebut toko online. Toko online ini adalah dimana 

seorang membuka toko dan memasarkannya melalui media internet. Yang 

membedakan toko online dan toko offline adalah bahwa toko online tidak perlu 

menyewa tempat untuk berjualan, oleh karena itu sekarang banyak sekali orang 

yang membuka toko online. 

 Dalam contoh ini sebuah toko online bernama Jaya Sport. Jaya Sport berdiri 

pada bulan Mei 2016. Jaya Sport menjual produk tas Adidas. Tas Adidas adalah 

produk pertama yang dipasarkan oleh Jaya Sport. Perusahaan Jaya Sport bertindak 

sebagai dropshipper artinya pihak Jaya Sport tidak mempunyai persediaan barang 

namun dia hanya memasarkan saja melalui media sosial dan pihak supplier tas 

tersebut yang akan mengirimkan barang ke pembeli dari Jaya Sport tadi. 
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Perusahaan Jaya Sport memasarkan tas Adidasnya melalui Facebook Ads dan pada 

bulan pertama hasil penjualan sangat memuaskan dimana perusahaan Jaya Sport 

bisa menjual sebanyak 300 tas dalam sebulan, yaitu artinya dalam sehari Jaya Sport 

bisa menjual minimal 10 tas. Tidak jarang pembeli tidak hanya membeli 1 tas saja 

terkadang bisa 2 tas atau lebih, bahkan 1 pembeli bisa membeli 20 tas sekaligus 

pada waktu itu. Namun pada bulan berikutnya penjualan mengalami penurunan 

dimana perusahaan Jaya Sport hanya bisa menjual kurang dari 100 tas saja dalam 

sebulan, yang artinya Jaya Sport per hari hanya bisa menjual 5 tas atau kurang. 

Berikut adalah contoh iklan Jaya Sport di Facebook dan tampilan grafik penjualan 

dan penurunannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Materi Iklan Promosi Tas Adidas 



3 
 

 

Gambar 1.2 Produk Tas Adidas 

 

 

Gambar 1.3 Grafik Penjualan Bulan Mei – Agustus 2016 
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 Dari grafik penjualan di atas terlihat bahwa di bulan awal penjualan sangat 

bagus, namun di bulan-bulan berikutnya mengalami penurunan yaitu di bulan Juni 

sampai bulan Agustus 2016. 

 Dalam memasarkan produknya, Jaya Sport melakukan pemasaran online 

melalui media sosial yaitu melalui Facebook. Facebook menyediakan sebuah 

tempat bagi para pengguna yang mempunyai bisnis atau usaha serta ingin menjual 

produk atau jasa ke pengguna Facebook yang ada di seluruh Indonesia. Facebook 

Advertising atau Facebook Ads adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk 

memprioritaskan atau mengiklankan suatu fanpage yang sebelumnya sudah dibuat 

oleh pengguna Facebook dengan jangkauan dapat diatur sesuai keinginan oleh 

pihak pemasang iklan tersebut. 

 Dalam membuat iklan di Facebook terdapat struktur iklan Facebook yang 

sudah ditentukan oleh pihak Facebook sendiri dan pemasang iklan tinggal 

menentukan mana yang harus dipakai sesuai dengan produk atau jasa masing–

masing. Di bawah ini adalah struktur Facebook Ads yang ada di Facebook. 

Gambar 1.4 Struktur Iklan Facebook 
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Struktur iklan dalam Facebook Ads meliputi: 

1. Campaign adalah struktur iklan pertama yang ada di Facebook Ads yang 

berisi objektif iklan. Objektif iklan mempunyai peran yaitu menentukan 

tujuan iklan yang akan dipilih, misal menentukan tujuan iklan untuk 

menggiring pelanggan yang ada di Facebook untuk mengunjungi website, 

sehingga Facebook akan mengoptimalkan iklan hanya kepada orang-orang 

yang mempunyai kebiasaan mengunjungi website. 

2. Ad Set adalah dimana pemasang iklan dapat mengatur target market yang 

dituju, misal dari umur, gender, sampai tempat tinggal. Di sini juga tempat 

untuk mengatur biaya iklan yang dikeluarkan, selain mengatur jadwal untuk 

iklan, serta dapat memilih penempatan iklan. 

3. Ad adalah struktur iklan yang paling akhir dimana pemasang iklan dapat 

mengatur gambar, video, teks atau tombol ajakan tertentu iklan dan bahasa 

iklan yang digunakan.  

 Toko online  Jaya Sport memilih untuk menggunakan objektif post engagement 

dimana  Facebook akan mencarikan orang-orang yang senang berinteraksi mulai 

dari like, komen dan share. Jenis objektif iklan ini dapat diukur dari banyaknya 

orang yang berinteraksi di post yang diiklankan sehingga iklan tersebut bisa dinilai 

dari banyaknya interaksi. Semakin banyak interaksi berarti semakin baik iklan 

tersebut. Peran iklan melalui media sosial, khususnya Facebook Ads ditentukan 

oleh objektif iklan, Ad Set dan Ad. 

 Dengan mempertimbangkan hasil penjualan yang semakin menurun dan 

perlunya untuk me-refresh iklan, melalui penelitian ini peneliti ingin mendesain 

ulang iklan di toko online Jaya Sport melalui Facebook Ads, dan setelah mendesain 

ulang iklan tersebut peneliti akan mengukur efektivitas iklan tersebut sebelum 

diluncurkan kembali dan diukur menggunakan parameter Facebook. Parameter 

iklan yang digunakan untuk mengukur penelitian ini adalah CTR, View Content, 

Add to Cart dan Purchase. 
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 Efektivitas adalah sebuah hasil akhir tentang berhasil atau tidaknya strategi 

yang telah direncanakan dan dilakukan sebelumnya. Jika hasil semakin dekat 

dengan sasaran dan target yang diinginkan maka derajat efektivitas semakin tinggi. 

 Peneliti ingin mencoba  mengukur evektivitas disain ulang iklan dengan 

menggunakan media sosial Facebook. Harapannya dengan mengukur efektivitas 

ini, peneliti dapat mengetahui apakah iklan melalui media sosial Facebook memang 

benar – benar efektif atau tidak. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

penjualan toko online Jaya Sport mengalami penurunan dan diduga diakibatkan 

iklan yang tidak efektif. Dan dengan pertanyaan penelitian ‘Apakah disain ulang 

iklan melalui Facebook pada toko online Jaya Sport efektif ataukah tidak?’ 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dengan membuat kembali iklan dengan Facebook Ads ini maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas iklan melalui facebook di toko 

online Jaya Sport. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini terdapat tiga manfaat yang diharapkan dalam penelitian 

tersebut yaitu:  

1. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan tentang pemasaran online khususnya dengan 

menggunakan media sosial Facebook. 

2. Bagi Toko Online Jaya Sport 

Dapat digunakan sebagai masukan agar dapat mengetahui efektivitas 

strategi promosi penjualan tersebut. 

3. Bagi pengembangan ilmu 

Menambah informasi tentang pemasaran online khususnya dengan 

menggunakan media sosial Facebook. 




