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wirausaha Digital marketing 

 wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri 

dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi 

kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi 

baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 
memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi 

 Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan 

sebuah merek atau produk dengan menggunakan media digital 
(internet, radio, tv dll ) yang dapat menjangkau konsumen secara 

tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital 
mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam 
kategori pemasaran internet 

 



MODAL 

 Jika anda ingin ber wirausaha pemasaran digital  tentuya 

memerlukan modal bukan..? 

Untuk wirausaha dibisnis online itu sama dengan wirausaha bisnis 

offline, dimana harus ada modal yang dikeluarkan demi jalannya 
bisnis.  Cuma, besar kecilnya modal bergantung dengan tingkat 

bisnis itu sendiri. Nah, untk bisnis online sendiri dari segi modal bisa 

saya katakan jauh lebih kecil daripada bisnis offline 



POIN-POIN BISNIS ONLINE 

 Sebelum Anda melangkah lebih jauh untuk memulai bisnis online, maka Anda 
wajib mengetahui alurnya terlebih dahulu. Berikut adalah poin-poin penting 

 1. Memutuskan Apa yang Ingin Anda Jual 

 Jika Anda ingin memulai bisnis dengan membuat toko online, tentu Anda sudah 
memiliki gambaran produk atau jasa yang akan Anda jual secara online 

 Apakah produk fisik memungkinkan untuk dapat dikirim, atau produk digital 
yang bisa dikirim melalui internet?  
Apakah Anda ingin memproduksi produk Anda sendiri atau anda ingin 
dropshipper? 

 2. membuat website toko online  
Jika anda sudah berhasil menentukan produk yang akan anda jual anda bisa 
memulai membuat website, blog atau bisa juka mengunakan marketplace 
untuk dijadikan lapak jualan anda, untuk markeplace bisa anda mengunakan 
tokopedia, bukalapak, shopee dll 

 



 3. membuat riview mengenai produk anda 

 Anda harus membuat diskripsi sinkat tentang produk yang anda jual 

selain itu sebutkan juga mengapa mereka harus membeli produk 

anda , nah dengan rivew ini maka konsumen di internet jadi 

mengerti sekilas tentan produk yang anda jual 

 4. Trafik / pengunjung 

 Untuk meningkatkan penjulana dibisnis anda makan anda perlu 

mendatangkan trafik di toko online anda dengan cara promosi / 

iklan atau bisa melalui SEO, media iklan yang bisa anda gunaka 

bisa melalui media sosial seperti facebook, twitter,istagram dll untuk 

seo bisa membuat blog artikel, backlink dll 

 



 5. kepusan pelangan  

 Kepuasan pelangan itu penting untuk mendatangkan ripit order secara terus menerus, Lalu 
bagaimana cara menimbulkan rasa puas bagi pelanggan ? 

  
Menjaga kualitas produk barang dan jasa 
Pelanggan akan merasa puas jika mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan yang mereka 
inginkan. Karenanya kualitas produk barang dan jasa yang kita tawarkan haruslah konsisten 
bagusnya 

 Pelayanan yang ramah 
Senyum merupakan tips paling utama dan paling mudah yang bisa dipraktekkan agar 
pelanggan merasa nyaman. Jangan bosan menjawab apapun pertanyaan dari pelanggan. 
Dan jika pelanggan mengajukan komplain ucapkan lebih dulu permintaan maaf, meskipun 
sebenarnya letak kesalahan ada pada pelanggan. 

 Dengarkan keluhan dan saran dari pelanggan 
Jika pelanggan menyampaikan keluhan dan saran  maka sebaiknya dengarkan dan tindak 
lanjuti keluhan dan saran tersebut. selain pelanggan merasa dihargai pendapatnya, kita  juga 
bisa sekaligus mengetahui apa kekurangan usaha kita dan memperbaikinya 

 Berikan pelayanan ekstra 
memberikan hadiah kepada pelanggan yang paling loyal. Pelayanan ekstra yang banyak 
menguntungkan pelanggan pasti bisa meningkatkan kepuasan pelanggan secara efektif. 

 



MELIHAT PASAR DI GOOGLE TREND 



KATA KUNCI GORDEN 





KATA KUNCI JILBAB 







Ada apa di bulan juni 

 Pada bulan juni penjualan gorden dan jilbab meningkat  dratis  

 Kenapa di bulan tersebut peminat gorden dan jilbab meningkat 

100%  karna bln tersebut adalah bulan ramadhan 

 Pada bulan Ramadhan, perilaku pelanggan menjadi lebih 
konsumtif seiring dengan banyaknya kebutuhan menjelang hari 

raya seperti berbelanja pakaian , peralatan rumah tangga maupun 

makanan 



Mencari produk di tokopedia 



Pilih kategori yang di inginkan 



Pilih supkategori yang anda inginkan untuk 

mencari produk spesifik 







Pilih gold merchant 



Pilih penjualan 



SELAMAT anda sudah menemukan data suplayer di toko pedia 

silahkan anda pilih produk suplayer dimulai dari penjualan 

terbanyak  



Data diatas menunjukan bahwa produk ini sangat laris di 

pasaran terutama di tokopedia anda bisa coba produk ini 

untuk di jual lagi di  marketplace lain shopee, bukalapak dll 



Segera hubungi penjual dan meminta kontak pribadi seperti 

BBM, WA dll untuk komunikasi lebih lanjut, silahkan klik informasi 

penjual 



Kirim pesan ke penjual dan ijin untuk membantu menjualkan 

dan jangan lupa minta kontak pribadi 



Isi subyek dan isi pesan lalu kirim ke penjual 



Marketplace  

 Bukalapak 

 Tokopedia 

 Elevenia 

 Shopee 

 Blanja 

 Lazada 

 Olx 

 Jualo 

 dll 



Tips jualan dimarketplace 

Tips  1  nama toko di sesuikan kata kunci 

Jika anda ingin toko anda mudah dicari  oleh kostumers silahkan 

menggunakan  nama toko sekaligus sebagai kata kunci  ( berlaku di shopee) 



Tips 2 gunakan judul degan kata kunci yang menarik 

 Contoh mengunakan kata kunci murah, jual , original dll 

 Kata kunci ini akan sagat mempengaruhi penjualan anda, karna 
kata kunci tersebut akan masuk dimenu pencarian di marketplace 

yang anda pakai buat jualan 

 Selain masuk di pencarian  marketplace kata kunci tersebut jg 

menguasai pencarian di google  



Contoh judul kata kunci “murah” 







Kata kunci murah di google 

Kata kunci murah  di google juga di kuasai  oleh markeplace ini 

menunjukan bahwa kata kunci tersebut paling banyak di cari 



CEK KEYWORD PLANNER 



Tips 3 diskripsi yang jelas 

Supaya kostumers  bisa memahami produk silahkan isi diskripsi dengan jelas , 

sebutkan dengan detail ukuran , bahan , warna dll yang bisa mendukung 

produk anda 



Tips 4 gambar menarik dan jelas 

Gunakan gambar yang menarik 
untuk halaman utama dan gunakan 
gambar realpicture untuk halaman 
berikutya 

Fungsi gambar utama untuk menarik 

kostumers klik produk fungsi 
realpicture untuk menekankan 
produk asli (motif dan warna ) 
supaya tidak salam paham setelah 
mebeli  



tips 5. Meningkatkan Penjualan dengan Teknik 

Perceived Value 

 Ada beberapa trik untuk menentukan harga terkesan murah tapi tidak 
murahan dan anda tetap memiliki keuntungan lebih 

 1. Memberikan kesan WOW ( gunakan fitur diskon untuk memberikan 
efek murah tapi bukan murahan ) 

 2. Bikin orang kebelet order ( kasih batas waktu atau kasih stok 
terbatas) 

 3. Bikin produk terkesan murah contoh harga produk 200.000 dibikin 
199.000 

 4.Berikan promo menarik contoh memberikan bonus, doorprize 

 5 . berikan garansi : Garansi atau timbal balik memang sangat 
diperlukan oleh para konsumen. Dengan adanya garansi, para 
konsumen akan merasa nyaman dan aman untuk penggunaan dalam 
jangka waktu tertentu 

 



Tips 6 Fast respon  

 Supaya kostumers bisa langsung 

menghubungi anda  wajib anda 

gunakan contact person di profil 

anda sebagai fasilitas fast respon 

 Gunakan aplikasi mobile yang sdh 

di sediakan oleh marketplace 

supaya anda bisa stanby dan bisa 

melayani kostumers jika ada chat 

maupun pesan  



Tips 7 gunakan lebih dari satu jasa pengiriman 

 PENTING.. Calon pembeli sangan sensitif sama yang namaya onkir, 

banyak calon pembeli mempertimbangkan masalah onkis kirim 

yang mahal  untuk mengatasi hal ini solusi kasih jasa pengiriman 

lebih dari 1 supaya calon pembeli bisa memilih onkir yang 
menurutnya paleng murah 

 



Tips 8 gunakan fitur sundul/pus 



Tips 9 bikin akun marketplace lebih dari satu 

 Untuk meningkatkan penjualan silahkan anda bikin toko di 

marketplace lebih dari satu dan di usahakan beda harga serta 

nama toko jangan dibikin mirip 



SELESAI 

SEMOGGA BERMANFAAT DAN BISA MEMBANTU ANDA UNTUK MEMULAI 

BERWIRAUSAHA MELALUI DIGITAL MARKETING 


