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1. Tujuan Pembelajaran
• Identifikasi elemen organisasi marketplace yang memiliki implikasi untuk

mengembangkan strategi pemasaran digital

• Mengevaluasi teknik untuk meninjau pentingnya berbagai pelaku dalam

lingkungan mikro: pelanggan, perantara, pemasok, dan pesaing sebagai

bagian dari pengembangan strategi pemasaran digital

• Perubahan ulasan untuk bisnis dan model pendaapatan model pada 

pasar digital
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“

”

Anda telah ditunjuk oleh Blackcircles.com sebagai manajer

pemasaran digital. Tugas Anda adalah membuat rencana

pemasaran digital untuk tahun depan dan seterusnya. Apa yang 

perlu Anda ulas tentang marketplace untuk membantu membuat

rencana pemasaran Anda?
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Figure 2.2  The Internet marketing environment
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Figure 2.3

An online 
marketplace map



Tools For Marketplace Analysis

▸ Google Agency Tookit
▹ http://www.google.com/ads/agency/toolkit.html 
▹ Key Tools: http://www.smartinsights.com/marketplace-

analysis/google-tools-you-may-not-know-about/
▸ Alexa: www.alexa.com or www.compete.com 
▸ Hitwise: www.hitwise.com 
▸ Nielsen: www.nielsen-netratings.com
▸ Comscore: www.comscore.com Press releases
▸ IMRG: www.imrg.org    
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Table 2.3  Linkungan Micro: Masalah bagi Digital Marketers

Masalah dalam Menganalisis Marketplace
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Figure 2.5  A model of the Internet marketing conversion process. It shows key traffic or audience measures (Q0 to Q4), first-time visitors (Q2) 
and repeat visitors (Q2R) and key conversion efficiency ratios
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Figure 2.6  An example of a conversion model



Mengevaluasi Tingkat Permintaan

▸ Tingkat akses Internet
▹ - Termasuk jenis akses - broadband dan seluler
▸ Konsumen dipengaruhi oleh penggunaan saluran online
▹ - Termasuk memahami jenis situs yang memiliki pengaruh
▸ Bertransaksi secara online
▹ - Mencakup berbagai jenis transaksi, tidak hanya penjualan, mis. 

dukungan, komentar forum, dll.
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Figure 2.7  Model showing conversion between the digital channel and traditional channels during 
the buying process
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Figure 2.8  Research Online Purchase Online example

Source: Google, 2010
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Figure 2.11 

Development of experience in Internet use



Karakteristik Konsumen

▸ Demographics:
▹ Age, gender, social group
▸ Webographics
▹ Access methods and times
▸ Personas:
▹ Dulux example
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Contoh Personas

▸ First time buyer. 
▹ Penny Edwards, Age: 27, Partner: Ben, Location: North London, 

Occupation: Sales Assistant
▸ Part time Mum. 

▹ Jane Lawrence, Age: 37, Husband: Joe, Location: Manchester, 
Occupation: Part time PR consultant

▸ Single Mum. 
▹ Rachel Wilson, Age: 40, Location: Reading, Occupation: Business 

Analyst
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Akses Bisnis dan Pengaruh Digital

Menilai permintaan dan karakteristik pelanggan online untuk layanan bisnis memerlukan pertimbangan
tambahan. Pasar B2B lebih kompleks daripada pasar B2C sejauh variasi dalam permintaan online atau
penelitian dalam proses pembelian akan terjadi sesuai dengan berbagai jenis organisasi dan orang-orang 
dalam unit pembelian dalam organisasi tersebut. Kita perlu membuat profil permintaan bisnis sesuai dengan:

Variasi karakteristik organisasi:
●● ukuran perusahaan - karyawan atau turnover;
●● sektor industri dan produk;
●● jenis organisasi - swasta, publik, pemerintah, nirlaba;
●● aplikasi layanan - aktivitas bisnis apa yang didukung oleh produk dan layanan yang dibeli ?;
●● negara dan wilayah.

Peran individu:
●● peran dan tanggung jawab - jabatan, fungsi atau jumlah staf yang dikelola;
●● peran dalam keputusan membeli - pengaruh pembelian;
●● departemen;
●● minat produk;
●● demografi - usia, jenis kelamin dan mungkin kelompok sosial.
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Model Perilaku Konsumen

▸ Model perilaku pencarian informasi / pengalaman (Information / experience seeking behaviour models)

▸ Hierarki model proses pembelian respons (Hierarchy of response buying process models)

▸ Model pembelian multi-saluran (Multi-channel buying models)

▸ Model berbasis kepercayaan (Trust-based models)

▸ Model partisipasi masyarakat (Community participation models)
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1. Model perilaku pencarian informasi / pengalaman
(Information / experience seeking behaviour models)

▸ Directed information-seekers. Pengguna ini akan mencari informasi produk, pasar, atau waktu luang seperti
detail perlengkapan klub sepak bola mereka. Mereka biasanya tidak berencana untuk membeli secara
online.

▸ Undirected information-seekers. Ini adalah pengguna, biasanya disebut sebagai 'peselancar', yang suka
menjelajahi dan mengubah situs dengan mengikuti hyperlink. Anggota grup ini cenderung pengguna
pemula (tetapi tidak secara eksklusif) dan mereka mungkin lebih cenderung mengklik iklan spanduk.

▸ Directed buyers. Pembeli ini online untuk membeli produk tertentu secara online. Untuk pengguna seperti
itu, broker atau perantara dunia maya yang membandingkan fitur dan harga produk akan menjadi lokasi
penting untuk dikunjungi.

▸ Bargain hunters. Pengguna ini (terkadang dikenal sebagai 'compers') ingin mencari penawaran yang 
tersedia dari promosi penjualan seperti contoh atau kompetisi gratis. Misalnya, situs MyOffers
(www.myoffers.co.uk) digunakan oleh banyak merek untuk membangkitkan kesadaran dan minat dari
konsumen.

▸ Entertainment seekers. Ini adalah pengguna yang ingin berinteraksi dengan Web untuk kesenangan dengan
mengikuti kontes seperti kuis, teka-teki, atau game multi-pemain interaktif.
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Figure 2.15  A summary of how the Internet can impact on the buying process

for a new purchaser

2. Hierarki model proses 
pembelian respons
(Hierarchy of response 
buying process models)
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3. Multichannel 
Buying Models

Table 2.5  The impact of channel experience on customer relationship
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4. Trust Based Models

Figure 2.19  Segmentation based on information need and trust
Source: Adapted from Forrester (2006) Teleconference Driving Sales With SegmentationAnalyst: Benjamin Ensor of Forrester Research, 27 February 2006
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Benchmarking tools:

See:  http://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/competitor-analysis/online-competitor-
benchmarking-tools/
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Figure 2.20  Benchmark comparison of corporate websites

Source: Bowen Craggs & Co (www.bowencraggs.com)

Analisis dan Benchmarking Kompetitor
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Table 2.8  Portal characteristics

Type of Portal
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Figure 2.22  Disintermediation of a consumer distribution channel showing: (a) the original 
situation, (b) disintermediation omitting the wholesaler,

and (c) disintermediation omitting both wholesaler and retailer
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Figure 2.23  From (a) original situation to (b) disintermediation or (c) reintermediation or countermediation
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Figure 2.24  Example of a channel chain map for consumers selecting an

estate agents to sell their property
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Business Model
For E-Commerce



Timmers (1999) mengidentifikasi tidak kurang dari 11 jenis model bisnis yang 
dapat difasilitasi oleh web dan secara umum tetap relevan. 

1. e-shop – pemasaran perusahaan atau toko melalui web;
2. e-procurement – tender elektronik dan pengadaan barang dan jasa;
3. e-malls – kumpulan pengecer online (model mal virtual tidak terbukti efektif secara online, tetapi situs 

perbandingan dapat dianggap setara);
4. e-auctions – eBay (www.ebay.com) adalah contoh paling terkenal dan menawarkan penawaran B2B dan 

B2C;
5. virtual communities – ini bisa berupa komunitas B2C seperti jejaring sosial utama atau komunitas B2B 

seperti yang dibangun di sekitar penerbit perdagangan;
6. collaboration platforms – ini memungkinkan kolaborasi antara bisnis atau individu,
7. third-party marketplaces
8. value-chain integrators – menawarkan berbagai layanan di seluruh rantai nilai;
9. value-chain service providers – mengkhususkan diri dalam menyediakan fungsi untuk bagian tertentu

dari rantai nilai, seperti perusahaan logistik UPS (www.ups.com);
10. information brokerage – memberikan informasi untuk konsumen dan bisnis, seringkali untuk membantu

dalam membuat keputusan pembelian atau untuk operasi bisnis atau waktu luang;
11. trust and other services – TRUSTe (www.truste.org) yang mengotentikasi kualitas layanan yang 

disediakan oleh perusahaan yang berdagang di web.
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Model pendapatan publisher dan perantara online

• Pendapatan dari akses berlangganan ke konten.

• Pendapatan dari akses Pay Per View ke dokumen.

• Pendapatan dari iklan tampilan BPS di situs (mis. Iklan spanduk, gedung pencakar langit, atau

multimedia).

• CPM adalah singkatan dari 'biaya per seribu' di mana M menunjukkan 'Mille'.

• Pendapatan dari iklan BPK di situs (bayar per klik iklan teks)

• BPK adalah singkatan dari 'Cost Per Click'. Pengiklan dikenai biaya tidak hanya untuk berapa kali iklan

mereka ditampilkan, tetapi sesuai dengan berapa kali mereka diklik.

• Pendapatan dari Sponsor bagian situs atau jenis konten (biasanya biaya tetap untuk suatu periode) -

• Pendapatan afiliasi (biasanya CPA, tetapi bisa juga berupa CPC)

• Pendapatan afiliasi didasarkan pada komisi, misalnya jika Anda menampilkan tautan ke buku-buku

Amazon di situs Anda, Anda dapat menerima sekitar 5% dari harga sampul sebagai bayaran dari

Amazon. Pengaturan seperti itu terkadang dikenal sebagai Cost Per Acquisition (CPA). Amazon, dan 

lainnya menawarkan skema berjenjang di mana afiliasi diberi insentif untuk mendapatkan lebih banyak

pendapatan, semakin banyak mereka menjual. Oleh karena itu, ini sering disebut kesepakatan iklan

bayar per kinerja.
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Figure 2.26  Alternative perspectives on business models
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• Pendapatan dari akses berlangganan ke konten.

• Pendapatan dari akses Pay Per View ke dokumen.

• Pendapatan dari iklan tampilan BPS di situs (mis. Iklan spanduk, gedung 

pencakar langit, atau multimedia).

• CPM adalah singkatan dari 'biaya per seribu' di mana M menunjukkan 'Mille'.

• Pendapatan dari iklan BPK di situs (bayar per klik iklan teks)

• BPK adalah singkatan dari 'Cost Per Click'. Pengiklan dikenai biaya tidak 

hanya untuk berapa kali iklan mereka ditampilkan, tetapi sesuai dengan 

berapa kali mereka diklik.

• Pendapatan dari Sponsor bagian situs atau jenis konten (biasanya biaya 

tetap untuk suatu periode) -

• Pendapatan afiliasi (biasanya CPA, tetapi bisa juga berupa CPC)

• Pendapatan afiliasi didasarkan pada komisi, misalnya jika Anda 

menampilkan tautan ke buku-buku Amazon di situs Anda, Anda dapat 

menerima sekitar 5% dari harga sampul sebagai bayaran dari Amazon. 

Pengaturan seperti itu terkadang dikenal sebagai Cost Per Acquisition 

(CPA). Amazon, dan lainnya menawarkan skema berjenjang di mana afiliasi 

diberi insentif untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan, semakin 

banyak mereka menjual. Oleh karena itu, ini sering disebut kesepakatan 

iklan bayar per kinerja.

Model pendapatan publisher dan perantara online
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THANKS!
Pradana Kusuma
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick - Digital Marketing


