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BAB IV 

HASIL DAN PENELITIAN 

 4.1 Mengenai Toko Online Jaya Sport 

Toko Online Jaya Sport mulai berdiri pada bulan Mei 2016. Jaya Sport 

berjualan dengan sistem dropship, sistem dropship adalah sebuah metode jual beli 

online dimana penjual tidak melakukan stok barang ataupun proses pengiriman. 

Jadi stok barang dan proses pengiriman dilakukan oleh supplier. Jaya Sport 

memasarkan produknya melalui internet yaitu lewat media sosial Facebook.  

Jaya Sport dalam melayani konsumennya selalu mengedepankan kecepatan 

pada pelayanan karena kecepatan adalah kunci agar konsumen tetap membeli 

produk dari Jaya Sport, serta selain kecepatan Jaya Sport juga memperhatikan 

pelayanan after sales yang baik sehingga ketika konsumen melakukan komplain 

Jaya Sport dapat melayani dengan baik. 

Dalam menjalankan iklan Facebook Ads terdapat struktur iklan yaitu 

Campaign, Ad Set dan Ad. Di level campaign terdapat objektif iklan, objektif iklan 

ini terdiri dari Conversion, Traffic dan Engagement. Masing-masing objektif iklan 

mempunyai tujuan yang berbeda sehingga pada saat beriklan tentukan terlebih 

dahulu objektif apa yang nantinya akan digunakan ketika beriklan. Di level Ad Set 

dalam struktur iklan Facebook terdapat penargetan audiens yang akan menjadi 

sasaran iklan. Audiens di dalam Ad Set meliputi lokasi, umur, gender, pendidikan 

dan hobby, hobby disini karena Jaya Sport menjual tas yang berhubungan dengan 

olah raga nantinya hobby tersebut adalah orang-orang yang senang berolahraga. 

Serta di dalam Ad Set terdapat anggaran biaya iklan serta penempatan iklan, pada 

anggaran biaya iklan akan ditentukan berapa rupiah biaya iklan per harinya yang 

akan dipergunakan dan untuk penempatan iklan akan memilih nantinya iklan akan 

ditayangkan di mana saja, misal akan ditayangkan di platform Facebook atau 

Instagram. Di level Ad dalam Facebook Ads ini untuk membuat materi iklan seperti 

gambar dan bahasa sesuai produk yang dipasarkan dan diiklankan. 
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Pada iklan lama yang dijalankan oleh Jaya Sport, pada objektif iklan 

menggunakan page post engagement dengan menggunakan objektif iklan ini 

bertujuan untuk mencari interaksi berupa like, comment dan share dari iklan 

tersebut karena dengan objektif iklan ini Facebook akan mencarikan orang-orang 

yang senang berinteraksi serta sering berinteraksi ketika menggunakan Facebook. 

Dan hasilnya dengan menggunakan objektif iklan page post engagement berhasil 

mendapatkan 235 komen, 4000 like dan 297 share. Dengan hasil iklan tersebut 

penjualan Tas Adidas predator dalam 1 (satu) bulan mencapai 300 pcs. 

 

4.1.1 Gambar Hasil Iklan Sebelum Redisain 

Dalam bulan berikutnya dengan menggunakan objektif iklan yang sama 

yaitu page post engagement penjualan Tas Adidas mulai menurun. Untuk membuat 

penjualan Tas Adidas naik kembali maka dilakukan redisain ulang iklan, redisain 

ulang iklan ini meliputi gambar iklan, bahasa iklan dan objektif iklan yang 

digunakan.  

 

 

 

 

 



24 
 

 4.2 Redisain Gambar Iklan 

 Menurut Chan (2011) dalam mendesain iklan sebaiknya gunakan gambar 

yang eye-catching agar ketika target konsumen melihat iklan dapat tertarik dengan 

gambar yang ditampilkan. Dalam redesain ulang ini peneliti membuat gambar 

produk Tas Adidas menjadi berbeda dari iklan sebelumnya yaitu dengan 

menambahkan garis border merah pada pinggir gambar produk. Dengan tujuan agar 

nantinya calon konsumen dapat tertarik dan membaca iklan tersebut. 

 

4.2.1 Gambar Produk Iklan Sebelum Redisain 

Pada gambar produk iklan lama hanya menampilkan gambar original saja 

tanpa adanya tambahan sesuatu yang lain sehingga calon konsumen yang melihat 

gambar tersebut terus-menerus merasa bosan dan jenuh, oleh karena itu dalam 

redisain ini gambar perlu diedit dan dibuat berbeda dari gambar sebelumnya 

walaupun hanya sedikit. 
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4.2.2 Gambar Produk Setelah Redisain Iklan 

Perbedaan gambar iklan yang lama dan yang baru adalah terletak dari garis 

yang ada di sekeliling gambar. Untuk gambar iklan yang baru ditambahkan garis 

merah tebal dengan tujuan calon konsumen lebih tertarik dari gambar yang lama 

dan terlihat berbeda dari gambar sebelumnya. Juga dengan menambahkan garis 

merah tersebut dapat memberikan daya tarik lebih kepada calon konsumen ketika 

melihat iklan tersebut. 
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4.3 Redisain Bahasa Iklan 

Dalam redisain di bahasa iklan ini peneliti memberikan beberapa kelebihan 

dari produk Tas Adidas tersebut dan menambahkan beberapa testimoni pembeli 

sebelumnya agar calon konsumen baru lebih percaya ketika ingin membeli di Toko 

Jaya Sport dan peneliti juga memberikan harga diskon agar calon konsumen lebih 

tertarik untuk segera membeli produk Tas Adidas.  

 

 

4.3.1 Bahasa Iklan Sebelum Redisain 

Pada iklan lama bahasa yang digunakan sangat singkat dan tidak 

menjelaskan keunggulan dari produk dan hanya menjelaskan produk apa yang 

dijual dan spesifikasi dari produk tersebut. Pada bagian harga di bahasa iklan lama 

tidak memberikan diskon namun langsung mencantumkan harga aslinya. 
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4.3.2 Bahasa Iklan Setelah Redisain  
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Sedangkan pada bahasa iklan baru terdapat keunggulan-keunggulan yang 

dimiliki dari produk Tas Adidas tersebut sehingga calon konsumen bisa mengetahui 

apa sebenarnya keunggulan yang dimiliki dari produk tas lainnya. Serta juga 

terdapat testimoni dari pembeli sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

kepercayaan kepada calon konsumen terhadap toko online Jaya Sport dan juga 

menambahkan harga coret, ini bertujuan untuk agar harga terlihat lebih murah dan 

calon konsumen dapat tertarik dengan cara tersebut.  

4.4 Hasil Redisain Iklan 

Di bawah ini adalah hasil redisain ulang iklan pada minggu pertama 

terlihat dari hasil minggu pertama iklan sudah menghasilkan pembelian. 

 

4.4.1 Gambar Hasil Redisain Iklan pada Minggu Pertama 

Iklan mulai berjalan pada tanggal 4 September 2018 dan pada 1 minggu 

pertama iklan menjangkau sebanyak 4.960 dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 

121.948. Dengan hasil tersebut pada minggu pertama CTR mendapatkan 2,09% 

artinya sebanyak 4.960 orang yang di target di iklan 2,09%-nya mengklik iklan 

tersebut. Sedangkan untuk parameter View Content menghasilkan 70 View Content 

di kunjungan website dan 3 dari 70 View Content menghasilkan Add to Cart dimana 

3 ini yang telah mengisi form pembelian yang masuk ke email. Dan pada parameter 

Purchase menghasilkan 2 orang yang akhirnya membeli produk Tas Adidas tadi 

dari 3 orang yang sudah Add to Cart. Sedangkan pada minggu pertama sebelum 

redisain penjualan mencapai 79 pcs dan untuk parameter CTR pada sebelum 

redisain cukup tinggi yaitu 9,62%. 
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4.4.2 Gambar Grafik Hasil Iklan pada Minggu Pertama 

Pada minggu kedua hasil redisain ulang iklan penjualan mulai naik dari 

minggu pertama. 

 

4.4.2 Gambar Hasil Redisain Iklan pada Minggu Kedua 
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Pada minggu kedua yaitu iklan berlanjut dari tanggal 24 September sampai 

1 Oktober 2018. Di minggu ini parameter iklan pada gambar naik dari minggu 

pertama dari Reach, CTR, View Content, Add to Cart dan Purchase. Pada parameter 

jangkauan sebanyak 12.944, hasil ini naik dari minggu pertama. Serta untuk CTR 

naik 0,10% dari minggu pertama, ini menunjukkan bahwa tingkat orang meng-klik 

iklan meningkat sehingga parameter View Content juga meningkat menjadi 160 dan 

Add to Cart juga meningkat menjadi 6 orang dan hasil pembelian atau purchase 

juga ikut naik menjadi 4 orang di minggu kedua, ini menunjukkan dari minggu 

pertama ke minggu ke dua ada peningkatan hasil pembelian atau purchase. Di 

minggu kedua sebelum redisain penjualan juga sama-sama naik dari 79 pcs menjadi 

90 pcs namun untuk parameter CTR untuk sebelum redisain mengalami penurunan 

menjadi 7,05%. 

4.4.3 Gambar Grafik Hasil Iklan pada Minggu Kedua 
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Pada minggu ketiga hasil penjualan tidak ada dan dari hasil parameter CTR 

mengalami penurunan dari minggu sebelumnya. 

4.4.5 Gambar Hasil Redisain Iklan pada Minggu Ketiga 

Pada minggu terakhir ini hasil iklan menunjukkan penurunan dilihat dari 

jangkauannya hanya menghasilkan 10.120 ini artinya jangkauan pada minggu 

terakhir sangat menurun dibandingkan minggu sebelumnya dan biaya iklan yang 

dikeluarkan otomatis juga menurun dari minggu sebelumnya. Untuk parameter lain 

seperti CTR juga menurun menjadi 1,81% dan View Content menurun sangat 

banyak menjadi 94, sedangkan parameter Add to Cart hanya ada 1 orang saja, ini 

sangat jauh hasilnya dibandingkan minggu sebelumnya yang mendapatkan 6 Add 

to Cart sedangkan untuk Purchase tidak ada satu pun sehingga pembelian di 

minggu ketiga tidak ada. Sedangkan pada minggu ketiga sebelum redisain 

penjualan juga sama-sama menurun namun untuk sebelum redisain masih ada 

penjualan sebanyak 55 pcs dan untuk parameter CTR mengalami kenaikan menjadi 

7,48%. 
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4.4.6 Gambar Grafik Hasil Iklan pada Minggu Ketiga 

Dari hasil redisain iklan selama 3 (tiga) minggu iklan mulai mengalami 

kenaikan di minggu kedua terlihat dari semua hasil parameter iklan dan khususnya 

parameter Purchase yang pada minggu pertama hanya 2 tapi setelah berjalan pada 

minggu kedua menjadi 4 Purchase. Kenaikan pada minggu kedua ditandai dengan 

parameter Reach karena pada minggu kedua Reach mengalami kenaikan dari 

minggu pertama dan itu diikuti oleh parameter yang lain yang juga mengalami 

kenaikan. Kenaikan ini dikarenakan karena pada minggu kedua iklan sudah mulai 

menarik bagi calon konsumen, karena di lihat dari parameter CTR mengalami 

kenaikan dari minggu pertama. Namun di minggu ke 3 mengalami penurunan 

sehingga hasil dari Purchase tidak sebagus pada minggu ke 2. Penurunan ini 

disebabkan karena audience pada minggu ke 3 kemungkinan sudah mulai jenuh 

dengan materi iklan yang diberikan, ini bisa dilihat dari parameter CTR yang 

menurun dari minggu ke 2. 
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Dari sumber data penjualan Tas Adidas  bulan Mei 2016 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7fMQq8wdBJgrqcHhDlm8sqVDPQoy

jMV0JvQxd4yfzQ/edit?usp=sharing diakses tanggal 31 Januari 2019 ) Untuk hasil 

penjualan 3 minggu dari sebelum redisain yaitu pada minggu pertama terjual 

sebanyak 79 pcs Tas Adidas dan pada minggu kedua terjual sebanyak 90 pcs tas 

sedangkan pada minggu ketiga terjual sebanyak 55 pcs Tas Adidas.  

Tabel 4.1 Perbandingan Penjualan Sebelum dan Setelah Redisain 

Penjualan Tas Adidas Sebelum Redisain Setelah Redisain 

Minggu Pertama 79 Pcs 2 Pcs 

Minggu Kedua 90 Pcs 4 Pcs 

Minggu Ketiga 55 Pcs 0 

Sumber:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7fMQq8wdBJgrqcHhDl

m8sqVDPQoyjMV0JvQxd4yfzQ/edit?usp=sharing 

Di atas adalah tabel perbandingan penjualan Tas Adidas pada minggu 

pertama sampai dengan minggu ketiga. Terlihat pada sebelum redisain maupun 

setelah redisain pada minggu kedua sama-sama terjadi kenaikan dari minggu 

pertama semula penjualan pada minggu pertama yaitu 79 tas menjadi 90 tas dan 

setelah redisain dari 2 tas menjadi 4 tas. Namun pada minggu ketiga sebelum 

redisain penjualan menurun dari 90 pcs menjadi 55 pcs. Namun setelah redisain 

pada minggu ketiga tidak menghasilkan penjualan. 

Tabel 4.2 Perbandingan Hasil CTR Sebelum dan Setelah Redisain 

CTR Sebelum Redisain Setelah Redisain 

Minggu Pertama 9.62% 2.09% 

Minggu Kedua 7.05% 2.19% 

Minggu Ketiga 7.48% 1.81% 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7fMQq8wdBJgrqcHhDlm8sqVDPQoyjMV0JvQxd4yfzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7fMQq8wdBJgrqcHhDlm8sqVDPQoyjMV0JvQxd4yfzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7fMQq8wdBJgrqcHhDlm8sqVDPQoyjMV0JvQxd4yfzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7fMQq8wdBJgrqcHhDlm8sqVDPQoyjMV0JvQxd4yfzQ/edit?usp=sharing
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Tabel di atas adalah perbandingan hasil CTR dari iklan sebelum redisain 

dengan iklan setelah redisain. Untuk iklan sebelum redisain hanya dibandingkan 

hasil CTR karena iklan sebelum redisain berbeda objektif iklannya dengan iklan 

setelah redisain sehingga iklan sebelum redisain hanya dibandingkan CTR saja 

tidak ada View Content, Add to Cart dan Purchase. 

Pada minggu pertama sebelum redisain hasil CTR cukup tinggi dan itu juga 

membuat hasil penjualan pada minggu pertama mencapai 79 pcs sedangkan pada 

setelah redisain minggu pertama hasil CTR rendah bila dibandingkan dengan 

sebelum redisain sehingga penjualan juga sedikit pada minggu pertama jika 

dibandingkan dengan sebelum redisain. Sedangkan pada minggu kedua sebelum 

redisain hasil CTR turun menjadi 7.05% namun penjualan meningkat dari minggu 

pertama menjadi 90 pcs, tapi setelah redisain pada minggu kedua hasil penjualan 

meingkat menjadi 4 pcs namun hasil CTR meningkat menjadi 2.19%. Pada minggu 

ketiga sebelum redisain maupun setelah redisain hasil penjualan sama-sama 

menurun dari minggu sebelumnya namun untuk hasil CTR berbeda dimana sebelum 

redisain hasil CTR naik menjadi 7.48% sedangkan setelah redisain turun menjadi 

1.81%. 

Dari Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, bahwa iklan online melalui Facebook 

memiliki kecenderungan naik pada minggu kedua dan mengalami penurunan pada 

minggu ketiga. Untuk itu perlu dilakukan refresh materi iklan beberapa minggu 

sekali. Dari hasil iklan dalam penelitian ini bahwa redisain kurang efektif dalam 

mendorong penjualan namun redisain iklan efektif untuk meningkatkan kembali 

perhatian dan ketertarikan terhadap produk. Dengan produk yang sama dua tahun 

lalu, kemungkinan penurunan penjualan karena produk sudah tidak up to date. 

 

 

 

 




